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VOORREDE.

In een tijdsgewricht als waarin wij geplaatst zijn, waarin, 
zoogenaamd groote, staatslieden in het duister te zamen over
leggen, hoe men weinig kwaads vermoedende, maar zwakke 

naburen, van hunne vrijheid en onafhankelijkheid zou kunnen 

berooven; een door niets gewettigde krijg losbreekt, die stroo- 
men van bloed en tranen doet vergieten en de kiemen strooit 
voor nieuwe oorlogen in de toekomst; een schijnbaar krachtig 

rijk bij den eersten aanstoot inéén zijgt; daar tegenover een 

groot, maar sedert eeuwen verdeeld volk, op eens in bloed 

en ijzer wordt tot één geklonken; de regtstoestanden in der 
volken zamenleving plaats maken voor geweld en willekeur; 
vrijheid en waarheid, door het gekletter der wapenen verschrikt, 
zich schuil houden; terwijl in eigen vaderland een onrustbarend 

gemis aan impulsie wordt waargenomen; waarin alzoo het voort
schrijden in de toekomst „a leap in the dark”, toeschijnt; in 

zulk een tijdsgewricht oude en vergeelde papieren rustig te
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doorlezen, van aanteekeningen te voorzien en er een geschied
verhaal uit zaam te stellen, van wat er in de eerste helft der 

17de eeuw op koloniaal gebied en in het verre Oosten is voor
gevallen; daartoe behoort grootere mate van koudbloedigheid 

dan ik bezit en by mijne lezers mag veronderstellen.
De zamenstelling van dit deel vorderde dan ook van mij 

meer inspanning en .zelfbeheersching, dan eenig vorig gedeelte 

van den, door mij ondernomen, arbeid, niet omdat dit gedeelte 

een minder belangrijk tijdperk van onze koloniale geschiedenis 

omvat; maar omdat de gebeurtenissen van het heden, het ver
leden nog verder van ons schijnen weg te schuiven.

Ik zou dan ook bijna geneigd zijn, den lezer, indien in de 

tegenwoordige tijdsomstandigheden er nog één raogt gevonden 

worden, bij de aanbieding van dit deel toe te voegen: neem 

mij deze uitgave niet kwalijk. Toch, tusschen den tijd, dien wij 
beleven en den tijd in dit deel behandeld, zijn punten van 

overeenkomst; toen gelijk nu, werd er bloed vergoten, was er 
tweedragt en strijd.

Dit deel omvat het tijdperk, dat tusschen de jaren 1623 en 

1647 besloten ligt.

De strijd tusschen de Nederlandsche en Engelschc Compagnien, 
werd in dat tijdperk, zoowel in Indie als in Nederland, voortgezet 
en voldongen. liet bloedige drama van dc teregtstelling der 
Engelschen op Amboina treedt daarin op den voorgrond. Ik 

heb getracht, om, voor de eerste maal uit dc oorspronkelijke 

stukken, een onpartijdig verslag te leveren van het langdurig 

proces tot scheiding, tusschen de twee verbonden Compagnien,
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zoowel in Indie als in Nederland gevoerd. Met het oog op de 

regelen der kunst van zamenstelling, schijnt bij oppervlakkige 

beschouwing het verhaal van het regtsgeding op Amboina, niet 
te huis in een geschiedverhaal van de opkomst van het Neder- 
landsch gezag over Java, omdat daardoor, schijnbaar althans, 
de eenheid van handeling wordt verbroken. Die beoordeeling 

zou echter niet juist zijn; want er bestaat een causaal verband 

tusschen die gebeurtenis op Amboina en de wijze, waarop sedert 
het Nederlandsch gezag, zoowel op Java, als in geheel den 

Indischen Archipel, zich heeft ontwikkeld.
Niet minder belangrijk en tot nu toe geheel onbekend is 

de strijd, welke Jan Pietersz. Coen tegen de voorstanders van 

een streng monopolie-stelsel, ten gunste van meer milde begin
selen van handel en bestuur ondernam; een strijd waarin hij 
te gronde ging; maar die ook na zijn dood nog van tijd tot 
tijd herleefde.

Eindelijk heb ik getracht, in dit deel eene schets te leveren 

van de lange worsteling, welke zoowel op het terrein des oor- 
logs als o]) dat der diplomatie, in dit tijdvak voorviel tusschen 

Batavia en het rijk van Bantam ten westen, het rijk van Mata- 
ram ten oosten. In het einde zegepraalde de Nederlandsche 

Compagnie schier overal in Indie; met Portugal, met Bantam, 
met Mataram werd de vrede gesloten. Het Nederlandsch gezag 

te Batavia gevestigd, was sedert niet alleen een feit, het werd 

ook een door traktaten erkende regtstoestand en de uitbrei
ding van dat gezag over Java zou nu voortaan slechts een 

vraagstuk van tijd zijn. De periode van hoogsten luister der
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Ned. Oost-Ind. Compagnie neemt dan een aanvang; maar ook 

de kiemen van verderf beginnen zich meer te ontwikkelen.
Behalve op deze hoofdpunten werd in dit deel de gelegen

heid geopend, om de aandacht te vestigen op de beginselen en 

de inrigting van het bestuur der Nederlandsche Compagnie 

in Indie.
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VIJFDE HOOFDSTUK.

i
De Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier bezat, de bij 

elkander opvolgende staatsdienaren zeldzame verdienste, van bij 
zijne optreding niet oorspronkelijk te willen zijn. Hij achtte 
bet aan zijne achtbaarheid niet verschuldigd, dat hij moest af
breken, wat zijn voorganger had opgebouwd. Hij schijnt een 
voldoend bewustzijn van eigen kracht te hebben bezeten, om 
niet te wanen, dat zijn gezag in de waagschaal zou worden 
gesteld, in dien hij zich bij den Raad van Indië beriep op de 
„recommandatie en de nagelaten adviesen van den Ed. Heer 
„Jan Pietersz. Cocn.”

In overeenstemming met die adviesen werden dan ook vele 
gewigtige maatregelen genomen. De raad van het fort Batavia, 
later, in 1G26, raad van Justitie genoemd, werd met nieuwe 
leden tot een getal van negen aangevuld, ook het collegie van 
schepenen werd versterkt. De handel werd buiten het kasteel 
verwijderd en naar eene faktory in de stad verplaatst, om den 
inloop van vreemdelingen in de sterkte te beletten. Tot onder
steuning van den nieuwen staat werd eene belasting van den 
lOden penning op liet geslagt van alle grof vee, binnen Batavia 
en hare jurisdictie ingevoerd. Eene vrijwillige collecte van 
gelden tot uitbreiding en versterking van de stad, door Coen 
reeds uitgeschreven, werd door de Carpentier voorloopig gehand
haafd, even als de uitgifte om niet, van erven tot aanbouw

V. i
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huizen of tot aanleg van plantagiën. Dc verkrijgers van 
op deze wijze uitgegeven gronden, verkochten echter in het 
geheim hunne perceelen; om 
Generaal en Raden de wijze van overdragt. Zij bepaalden, dat 
voortaan geen erven mogten worden vervreemd, dan met sche- 
pen-kennis, onder behoorlijk transport in daartoe aangelegde 
registers en met betaling van den lOden penning der waarde, 
door verkooper en kooper, vervreemder of verkrijger, ieder voor 
de helft te voldoen i.

Ook in zijne betrekking tot den Panembaham van Mataram, 
volgde de Carpentier den weg, welke hem door Coen was 
aangewezen Op den llden Mei 1623 besloot de Hoogc 
regering „ volgens de nagelaten advysen van d’Ed. Heer Coen 
„eene statelijcke ambassate naer den Mataram te senden, ge- 
„ considereert sijnde hoe noodig het zij, dat de vriendschap en 
„ alliautie met den Mattaram gecontinueert en van onser sijde 
„in sijnen presumptueusen monarchalen Javaenschen staet, voor- 
„ alsnog met hoofsche besendinge gevoedet worde.”

Ook nu weder werd Dr. de Haen voor dit gezantschap aan
gewezen en hem den last verstrekt, om geschenken aan den 
Panembahan over te brengen en grooteren toevoer van rijst naar 
Batavia uit de landen van Mataram te verwerven •\

Maar weldra werd de Carpentier gestoord in zijn rustig stre
ven naar regeling en ontwikkeling van de nieuwe, op Java 
aangelegde, volkplanting, door de tijding, dat op het eiland 
Amboina eene zamenzwering door de Engelsclicn zou zijn ge
smeed, welke te naauwernood nog tijdig door den gouverneur 
der Molukken, Herman van Spcult, door bloedige teregtstelling 
was verijdeld.

Deze gebeurtenis op het eiland Amboina, heelt een zóó gewig- 
tigen invloed uitgeoefend op de verstandhouding tusschen Engel-

1. Kcsol. GQ. cq Kaden 13 Maart, 8 April en 2G Mei 1623.
2. Zie Opkomst van het Ncderlandsch gezag over .Tava, Deel I (IV), bl. 273.
3. ltesol. GG. eu Kaden 11 Mei 1623.

van

die reden regelden G-ouverneur-
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schen en Nederlanders, op de uitbreiding en ontwikkeling 
van het Nederlandscli gezag in Indië, heeft gedurende een 
tijdvak van bijna vijftig jaren zóó noodlottig teruggewerkt op 
de lotgevallen van de republiek der Vereenigde Nederlanden 
in Europa, heeft zelfs als middclijk en meer verwijderd gevolg, 
de invoering van een milder stelsel van handel en bestuur in 
Indië verijdeld, dat men wel gedwongen wordt om eenigermate 
breedvoerig het verhaal te doen, van wat men zou kunnen 
noemen, de geschiedenis van het proces tot echtscheiding tus- 
schen de twee jonggehuwde Compagniën.

Na het sluiten van het traktaat tusschen de Engelsche en 
Nederlandsche Compagniën in 1619 en het oprigten van den 
raad van defensie, was er slechts voor korten tijd ontspanning 
gekomen in de verhouding tusschen Engelschen en Nederlanders 
in Indië. Langzamerhand waren van beide zijden weder nieuwe 
grieven ontstaan, niet alleen binnen Batavia, maar ook op 
andere plaatsen in den Archipel 1.

Nadat de groep der Banda-eilanden, door Coen in 1621 was 
veroverd, hadden de inwoners van Poelo-Run, die zich sedert 
1615 onder bescherming van de Engelsche kroon hadden ge
steld, uit vrees voor het wapengeweld der Nederlanders zich 
weder aan het gezag der vorige contracten met de Nederland
sche Oost-Indische Compagnie onderworpen. De Engelschen 
hadden daarop Poelo-Run verlaten; doch niet zonder formeel 
protest in te leveren tegen de handelingen van Coen en met 
de verklaring, dat het eiland Run sedert 1615 onder de souve- 
reinitcit en de bescherming des Konings van Engeland stond.

Sedert 1620 hadden de Engelschen slechts aan twee der vier uit
gezonden expeditien van defensie deelgenomen. Nu in 1623 
weigerden zij, onder voorwendsel van niet krachtig genoeg te 
zijn, schepen voor de vloot van defensie af te zonderen, niet
tegenstaande ieder der partijen, krachtens het traktaat van 1619

1. Cf. Deel I, Ijl. cxxx.
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verpligt was 10 schepen te leveren. Ook aan de blokkade van 
Bantam zocht de Engelsche Compagnie zich te onttrekken. De 
redenen, welke de Engelschen voor hunne terughouding aan
voerden, waren ontegenzeggelijk in overeenstemming met hun 
eigen belang; maar geheel in strijd met de bepalingen van het 
traktaat, in 1619 gesloten.

Een Chinesche jonk, naar Batavia bestemd, was door de 
Engelschen in zee aangehaald. De Engelsche Compagnie was 

die daad van geweld voor den Nederlandschen regter teover
Batavia geroepen en tot schadevergoeding aan den Chinees 
veroordeeld. Dit vonnis hadden de Engelschen met een pro
test beantwoord.

De Engelsche president had 36 bezwaarpunten, grootendeels 
finantieele nadeelen, welke de Engelsche Compagnie in deover

Molukken zou geleden hebben, op den lsten Januarij 1623 
aan het Nederl. Indisch bestuur ingeleverd. Daarenboven had 
hy te kennen gegeven, dat de Engelsche Comp. voor dat jaar 
aan den handel in de Molukken geen deel zou nemen, omdat 
het haar aan magt en geld ontbrak; doch de Nederlanders be
weerden, dat de Engelschen alleen daarom in 1623 zich aan 
den specerij handel wilden onttrekken, omdat juist toen de spece
rijen bij inkoop, slecht, schaars en duur waren, en op de markt 
in Europa geen aftrek vonden. Men verweet hun dus, dat zij 
alleen in de voordeelen, niet in de nadeelen en kwade kansen 
van het traktaat van 1619 met de Nederlanders wilden doelen.

Indien men bij dit alles in aanmerking neemt, dat aan de 
eene zijde de Nederlanders in hunne Britschc bondgenooten niet 
anders zagen, dan geveinsde vrienden en lastige mededingers, 
waarvan men zich gaarne zou hebben ontslagen; de Engelschen 

de andere zijde hunne vorderingen en bezwaren voordroe
gen op een toon van beleedigende laatdunkendheid, te dikwijls 
bij onze Engelsche naburen in gebruik; wanneer men zich daarbij 
te binnen brengt, dat krachtens de artt. 23, 24 en 25 van het 
traktaat van 1619 het tijdstip naderde, waarop beslist zou moc-

aan
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ten worden, of en zoo ja, welke nieuwe forten door de Engel- 
sche Compagnie in Indie, inzonderheid op de Molukken zouden 
gebouwd worden, dan laat het zich gemakkelijk verklaren, hoe 
op nieuw een geest van naijver, afgunst en argwaan het ge
moed van beide partijen vervulde, waardoor bij de minste on
verwachte aanraking eene bloedige botsing kon ontstaan.

Sedert 1605 had de Nederlandsche Oost-Indische Compagnie 
door verovering op de Portugezen, het kasteel van Amboina 
of Victoria met de onderhoorige negerijen onder haar volstrekt 
gebied. Het andere gedeelte van Amboina, Hitoe met Loehoe, 
Lissidi en Combello op de zuidwaarts uitstekende landtong van 
groot Ceram, waren door uitsluitende contracten naauw aan de 
Compagnie verbonden en nagenoeg van haar afhankelijk gemaakt.
De inwoners van Loehoe, Lissidi en Combello stonden onder 
het bestuur van een stadhouder van Ternate, maar zochten zich 
te onttrekken aan hunne verbindtenissen met de Nederlandsche 
Compagnie, door liet drijven van een levendigen specerijhandel 
met vreemdelingen en meer bijzonder met de Engelschen L In 
1623 waren deze inlanders er in geslaagd, om zich bijna geheel 
los te maken van hunne verpligtingen; zij kwamen telkens in 
verzet; zelfs waren er Nederlanders, die zich buiten de loge 
van Combello of Loehoe hadden gewaagd, door de inlanders 
vermoord. Voor het sluiten van het traktaat van 1619 hadden 
de Engelschen meermalen de inwoners van Combello en Loehoe 
tot verzet tegen de Nederlanders aangespoord en hun daartoe 
zelfs hulp verleend 2. Na liet sluiten van het traktaat hadden 
de Engelschen, krachtens art. 8 dier overeenkomst, hunne agen
ten op llitoe, Loehoe eu Combello geplaatst. Op grond van 
datzelfde artikel, bezat de Engelsche Compagnie nu ook in het ' 
Nederlandsche kasteel van Amboina eene faktory. Op die ver
schillende posten bevonden zich 18 of 20 Engelsche kooplieden

1. Zie Duel lil, Opkomst van liet Nederl. Gezag in ladiö, bl. 317 en Deel I, 
Opkomst Nederl. gezag over Java, bl. XXiu en xxiv.

•J. Zie Deel I (IV), bl. XXIV en xxix.
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en onderkooplieden, met hunne bedienden en slaven, onder 
het algemeen bestuur van eenen agent, Gabriel Towerson ge
naamd. In tegenstelling met wat elders plaats vond, was de 
verstandhouding tusschen de Nederlanders en de Engelschen op 
Amboina, voor het uiterlijke althans, van vreedzamen, zelfs 
eenigzins vriendscliappelijken aard gebleven 1, tot dat op den 
23sten Februarij 1623 eensklaps daarin eene geweldige stoornis 
ontstond. Op dien dag ontving de Gouverneur Herman van 
Speult het berigt van den luitenant Huwel, die de wacht op 
het kasteel had gehad, dat den vorigen avond, terwijl de Neder
landers zich tot het avondgebed vereenigd hadden, zeker Japansch 
soldaat, Hytje so genaamd, op de wallen en de punten van het 
kasteel was gekomen en daar had rondgewandeld, hetgeen aan 
gewone soldaten buiten diensttijd niet geoorloofd was; dat deze 
Japanner tot één der schildwachten het woord had gerigt en 
aan dezen had gevraagd, hoe sterk het garnizoen van het 
kasteel was, hoe vele malen en op welke uren des nachts de 
wachten werden afgelost. De gebeurtenis, schijnbaar onbedui
dend, had echter de aandacht van den luitenant getrokken ,om-

i'

f

1. De koopman Pieter van Santen legde op 26 Octobcr 1625 voor Gouvcrncur- 
Gcncraal en Raden omtrent de verstandhouding tusschen Nederlanders cn Engelschen 
op Amboina de volgende beëedigde verklaring af: *Seyt noyt vcrstacn of gemcrcl te 
hebben, dat de Gouverneur of yemaut uyt den raet tegen de Engelschen qualyck 
geaffectionecrt is geweest, alsoe de gouverneur met de gcmcllc Engelschen en bijsonder 
met Capitcyn Towerson, soolangc hij deposant in de quarticrcn van Amboyna gcrc- 
sideert heeft, altyt in sulcke minne, onderlinge vruntschap cn conversatie geleeft en 
sulcke correspondentie met dcselfde gehad heeft, als ouder vrunde sonde kunnen onder
houden worden, sijnde de familiariteyt soodanich, dat als wanneer den Gouverneuryets 
sonderlings op sijn tafel hadde, Capitcyu Touwerson, met sijn suite al tij t vcrsocht 
heeft sijn macltijt met hcin, Gouverneur, te willen comen houden, gelijck in dicrgc- 
lijcke gevallicheyt de Gouverneur soodanigc vrijicheyt oock ten luiyse van Touwerson 
gebruict heeft, verclarcnde hij deposant vorder, dat de Engelsen haer na hun believen 
sonder vragen iu des Coinp» lusthof aldaer mochten gaen verlusten, refererende hem 
verder op de geruchten en rapporten van do Engelsen selff, die sij altijts van des 
Gouverneurs familiariteyt, vruntschap ende goede correspondentie met de Engelsen 
onderhouden, gedaen hebben.*

Iu gelijken zin legden verklaringen af: do koop 
lieden van Amboina, van Leeuwen en Wyucoop.

Crayvanger en de opperkoop-man
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dat reeds driemalen zoodanige vragen aan de schildwachten 
door Japanners waren gedaan.

Ook de Gouverneur van Speult vond dat rondloopen en on
dervragen door den Japanner vreemd, te meer omdat het reeds 
zijne opmerkzaamheid had gewekt, dat sedert eenigen tijd de 
Japansclie soldaten en de slaven der Nederl. Compagnie meer om
gang met de Engelschen hielden dan vroeger. Van Speult had 
daarover reeds met den Engelschen agent Towerson gesproken 
en hem zoodanigen gemeenzamen omgang ontraden. Towerson 
had die raadgeving toen goed opgenomen en aan van Speult 
toegezegd, dat hij er tegen waken zou. 1

De Gouverneur van Speult liet Hytje-so voor zich ontbieden, 
en vroeg hem of hij zich den vorigen avond op de wallen had 
vertoond, en wat hij daar gedaan had. De Japanner ontkende 
eerst, maar nadat hij tegenover de getuigenis der schildwachten 
was gesteld, erkende hij dat hij den vorigen avond op de wal
len geweest was; doch dat hij dat voor zijn genoegen had ge
daan en toen om „ zich te vermeijen ” een praatje had gehouden. 
De Gouverneur van Speult maakte hem de opmerking, dat dit 
niet geoorloofd was en dat de zaak hem verdacht voorkwam. 
De raad van het kasteel werd nu door den gouverneur bijéén- 
gcroepen en terwijl deze vergaderd was, werd de Japanner door 
den fiskaal de Bruijn op nieuw ondervraagd, en tegen de Neder- 
landsche schildwachten gehoord. Hytje-so bleef „hertneckig” 
bij zijne eerste verklaring; doch scheen zeer „gealtereerd.” „Na 
rijp advies en toestemming van den raad,” ging nu de fiskaal 
over tot scherper examen, dat is: tot pijniging.

Reeds dadelijk doet zich hier de vraag voor, of het toen reeds 
bij het aanvangen der „ precedente informatiën ” naar regten 
geoorloofd was, om tegen Hytje-so tot pijniging over te gaan, 
dan wel of de regters, zooals men dat toen neemde, „in’t stuck 
der torture hebben geexcedeert.” Volgens de regtsplcging, welke

Brief van II. van Speult aan GG. en Kaden, dd. Amboina 5 Junij 1623.1.
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destijds, voor een gedeelte ten minste in Holland werd gevolgd, 
gold de regel, „ dat men tot liet pijnigen niet komen mag of 

moet zeker weten dat de misdaad is begaan,” of ook 
de informatien, gedane confessien ende verdere he

men
„ wanneer
„ wijzen en indiciën bij elkander gevoegd van zoodanig gewigt 
„ en consideratie zijn, dat zij uitmaken indicia sufjicicnlia ad 
„ torluram, de procureur generaal in dat geval op de rolle 
„ eiseken kan, dat de beschuldigde zal worden gebragt ter scher-

” i„ per examen.
Hoewel de criminele ordonnantie van 5 Julij 1570, bij de 

pacificatie van Gend, ten minste voor zooverre zij punten van 
godsdienst raakte, was geschorst, schijnt zij voor het overige, 
naast de costuymen van Rijnland, nog bijna twee eeuwen lang 
als leiddraad bij de criminele rcgtspleging, in Nederland te zijn 
aangemerkt. 2 In plaatsen onder het volstrekt gebied der Neder- 
landsche Oost-Indische Compagnie in Indie, werd regt gesproken 
in naam der Staten-Generaal of der Hooge Overigheid, en men 
schijnt er de criminele regtspleging, welke in Nederland gevolgd 
werd, te hebben uitgeoefend, eerst door usantie en bij analogie 
der aanschrijving van 4 Maart 1621, later op uitgedrukten last 
van het Opperbestuur, dat in de instructie voor de Hooge Re
gering, dd. 17 Maart 1632, de „observatie der instructien en 
praktijken in de Ver. Nederl. provinciën doorgaans, zoo in het 
civiel als in het crimineel” voorschreef. Evenmin als in Neder
land, werden in Indie de voorschriften der criminele ordon
nantie, in alle dcelcn nagekomen; maar werd de criminele pro
cedure én hier én in Indie voor een deel ook beleid naar plaatse- 
lijke stijlen, usantien en manieren. Invloedrijke rcgtsgelecrdcn 
bleven niettemin aan de ordonnantie van 1570 regtsgeldigkeid

i

t

1. Cf. Simou Leeuwen, Costuymen van Rijnland, blad/,. 109. Lort, tractaat 
van criminele saecken, fol. 455, n°. 45; fol. 501, n«. 53 en fol. 502.

vau

51* Bavitis Yoordu, De criminele ordonnantie, in
leiding, blad/. 9 s(^.

I
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toekennen en sommige voorschriften dier ordonnantie werden 
ten minste door usantie, als algemeen verbindend aangemerkt. 
Onder die voorschriften moeten in de eerste plaats gerekend 
worden de bepaling, omtrent hetgeen men onder indicia sufli- 
cientia ad lorluram te verstaan had en hetgeen bij confrontatie 
en recolement in acht moest worden genomen.

Met grond mag men betwijfelen of de vermoedens tegen en 
de bekentenis van Hytje-so reeds dadelijk van dien aard en dat 
gewigt waren, dat men, met inachtneming der ordonnantie van 
1570, tot de torture mogt overgaan. Maar indien men de vraag 
stelt of' de rcgter op Amboina, door toen reeds tot scherper 
examen te besluiten, iets erger gedaan heeft, dan de regter in 
Nederland zou hebben gedaan, dan zal men die vraag ontken
nend moeten beantwoorden; want het was usantie om verkla
ringen van meer dan één getuige aan te nemen als voldoende 
indicia tot pijniging. Tegen Hytje-so getuigden de met hem 
geconfronteerde soldaten en de beoordeeling van het gewigt 
dier indicia was aan de beoordeeling des regters overgelaten. 
De uitkomst scheen hier den regter, die tot pijniging verwees, 
in liet gelijk te stellen; want na de pijniging kreeg de beken
tenis van Hytje-so een geheel ander karakter. Hij beleed, vol
gens de stukken, dat een ander Japansch soldaat, Sydney 
Miehcl, die vroeger in dienst der Engelsche Compagnie was 
geweest, hem verzocht had, dat hij onderzoek zou doen naar 
het aantal soldaten op het kasteel, naar de wijze waarop de 
aflossingen van de wachten plaats hadden, en of hij ook zou 
willen medewerken aan het overleveren van liet kasteel aan de 
Engclschcn. ilytje-so had geantwoord ja, indien hij goed be
loond werd; die belooning was hem, zoo verklaarde hij, door 
Michel namens de Engclschcn toegezegd. Sedert drie maanden 
had hij nu meermalen over de zaak gesproken, zoowel in het 
kwartier der Mardikers als in de loge der Engelschen, met meer 
andere Japanners en met twee Engelschen Mr. Timotheus John- 

cn den barbier Abel Prcys of Price. Alle Japanschc sol-son
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daten hadden beloofd aan het verraad deel te zullen nemen. 
Het plan zou worden uitgevoerd, wanneer een Engelsch schip 
in de haven zou zijn aangekomen, dan zouden twee man op 
iedere punt van het kasteel de wachten overvallen, de overigen 
zouden den Nederlandschen gouverneur in de zaal opsluiten en 
bewaken, en hij die weerstand bood, zou worden doodgeslagen. 
Deze confessie werd, zoo het schijnt, onmiddelijk op schrift ge
steld en door Hytje-so onderteekend, de acte ten minste draagt 
de dagteekening van 23 Fcbruary, denzelfden dag waarop de 
zaak aan ’t licht was gebragt.

Hier doet zich op nieuw eene vraag van vorm in de regts- 
pleging voor. De ordonnantie van 1570 schrijft voor, dat wan
neer een gevangene door middel van de pijnbank, de hem 
opgelegde misdaden belijdt, hij buiten de plaats waar de pijni
ging is gedaan, binnen één dag daarna, op nieuw moet wor
den afgevraagd of hij bij zijne confessie persisteert. De regts- 
geleerde Bort zegt daaromtrent uitdrukkelijk, dat de gevangene 
het feit hem ten laste gelegd, in dc torture bekennende, weder 
ondervraagd moet worden vier en twintig uren daarna, niet 
vroeger „ne durare adhuc tormentorum raetus videatur 1 en 
in Nederland, werd in de praktijk ook aldus gehandeld.

Zijn die voorschriften, is die praktijk nu bij het verhoor van 
den eersten Japanner in acht genomen? De regters, die over 
de zaak op Amboina gezeten hebben, hebben onder cedc ver
klaard, dat de confessiën der beschuldigden behoorlijk zijn ge- 
recoleerd, dat de beschuldigden buiten pijn en banden nogmaals 
en herhaaldelijk zijn gehoord; maar uit dc acte van confessie 
van Hytje-so, gedagteekend op den dag zclven, waarop hij was 
aangegrepen en verhoord, uit de confessiën der overige beschul
digden, waarop dan toch de eisch des fiskaals en het vonnis 
der regters werd gegrond, blijkt niets van recolement of con
frontatie. In hoeverre in zulk een geval, in die dagen dc

i
I

1. Bort; Tractaet vau Criminele Saccken, bl. 501, 50°.cu
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regtsregel gold: non apparere cl non cssc in jurc idem, duif ik 
niet beslissen l.

Eene andere lioogstgewigtige informaliteit wordt er nog in 
de copie authentiek der confessien, ten processe voortgebragt 
gevonden. Zij bestaat daarin, dat twee acten en ééneconfessie, 
onder dagteekening van 23 Februarij door alle de leden van 
den raad van Amboina, ten getale van 15, zijn onderteekend, 
niettegenstaande één dezer raden, namelijk Jan Jacobsz. Wijn- 
coop in Februarij 1626 voor Gouverneur-Generaal en Raden de 
beëedigde verklaring heeft afgelegd, dat hij tijdens de eerste 
en tweede examinatie der Japanners, alzoo op 23 en 24 Februarij, 
op Amboina niet aanwezig was. Yalschheid in geschrifte, dolo 
begaan, kan men den opperkoopman Wijncoop moeijelijk ten 
laste leggen, want in dat geval, zou hij zijne afwezigheid op 
23 Februarij niet zelf ongevraagd hebben aan den dag gebragt. 
Men kan deze informaliteit dus alleen daaruit verklaren, dat 
de acten zyn voorzien van de dagteekening van het eerste ver
hoor en later bij recolement en resumtie door alle regters zijn 
geteekend, zonder bijvoeging van eene latere dagteekening.

1. De wijze waarop de zaak is aangelegd en de verhooren hebben plaats gehad» 
gaven dan ook later aanleiding tot hevige klagten van de zijde der Engclschen. De 
opperkoopman Jan van Leeuwen, raad en regter iu het geding op Amboina werd op 
den 3den February 1626 op een groot aantal vraagpunten door Gouverneur-Generaal 
en Raden gehoord; op vraagpunt 91 of de Japanners * op een quaet fundament 
valsche crnle gefabriceerde accusatien en suspitien gecxamincert en seer jammerlijck 
gcpijnicht sijn, antwoordde van Leeuwen, dat alle de rechters over de judicature van 
de saecke der Kngelsclien en Japonesen geseten hebbende, geweest sijn luijden ter
goeder nacm en faein............... dowelckc als goede en getrouwe ractspcrsoucn toestaat
cn betaemt om niemants wille of mit hact, nijt ofte faveur van d’een of d’ander par- 
tye, hare consciëntie sonden willen beswaren of anders yets voornemen te doen, als 
daer hare gedaene eet cn eere hun toe was verplichtende, principalyck tot praejudicie 
van alsulcke, met welcke sy te vooren in alle familiariteyt cude goede correspondentie 
gcconvcrseert hadden, ende dat derhalve do gemelte raetspersouen mede deso gemeltc 
Japonueseu niet op einich quaet fundament, valsche en gefabriceerde accusatien ter 
examinatie gebracht hebben.

De Engclschen hebben zelfs later beweerd dat de iuformalitet bij het verhoor der 
Kngclscheu zóó groot was, dat de eonfessien der beschuldigden allen op ééu dag, den 
25sten Februarij gesteld zijn. Die bewering is echter bepaald onwaar; de Engclschen 
zijn volgens de authentieke stukken verhoord op 25, 26, 27, 28 Februarij, 1 en 3 
Maart en het vonnis uitgesproken 9 Maart 1623.
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De bekentenis van Iiytje-so door torture verkregen, maakte 
den Gouverneur van Speult zoo „verbaasd en gèaltereert,” dat 
hij onverwijld de poort en de punten van het kasteel met dub
bele wachten deed bezetten, aan al de Japanners de wapenen 
ontnemen en hen in hechtenis nemen deed.

De tweede Japanner Sydney Michiel werd nu voor den raad 
geroepen en in verhoor genomen. Na eenige torture, zooals in 
de acte van confessie te lezen staat, beleed Sydney Michiel 
dat hij door eenen Pedro Congie, mede een Japanner, naar dc 
sterkte van het Nederlandsch garnizoen op Amboina had doen 
vernemen, omdat de barbier der Engelschen, Abel Price, twee 
of drie maanden vroeger, hem voor het eerst had gevraagd of 
hij de Japanners zou weten te winnen tot overlevering van het 
kasteel aan de Engelschen. Na die vraag had hij met zijne 
Japansche medesoldaten daarover beraadslaagd en eindelijk in 
het voorstel toegestemd. Verscheiden malen had hij over liet 
„beleid van de saké en den tijd” met Kapitein Towcrson, met 
Thomson, John de Clerq of Clarke, Abel Price en anderen 
geraadpleegd.

Het plan zou volvoerd worden, wanneer een Engclsch schip 
in de haven van Amboina zou gekomen zijn, wanneer met hulp 
der Engelschen en van hunne slaven het kasteel zou zijn ver- 
meesterd en alles doodgeslagen, wat weerstand bieden mogt. Op 
elk der punten van het kasteel zouden twee Japanners zich bege
ven hebben, en den Gouverneur zou men in de grootc zaal 
hebben bewaakt. Duizend realen en een aandeel in den buit, 
was het loon voor ieder Japanner, dat de Engelschen hadden 
toegezegd. In dc hoofdpunten kwam dus de confessie van den 
tweeden Japanner met die van den eersten overeen.

Acht Japanners werden volgens dc authentieke stukken nu 
achtereenvolgens op 24 Februarij, gehoord. Hoewel in de blijk
baar onvolledige, in haast opgestelde confessiën met geen enkel 
woord van „torture” wordt melding gemaakt, zijn alle de 
overige Japanners, volgens de depositiën van de kooplieden vanI .

i



XIII

Santen en Cray vanger, leden van den raad van Amboina en 
regters in liet geding „al te samen, maer met water, d’een min 
„ d’ander meer gepijnicht, naerdat se eerst frivolijck en met 
„ ongefondeerde redenen weijgerden iets te bekennen.” Na die 
„ torture bekenden zij allen nevens d’andere Japonders met d’En- 
„ gelschen gebitcbaert ende hunnen dienst daermede toe belooft 
„ te hebben.
ging, bij confrontatie met de Engelschen hebben volgehouden.2 
Slechts één Japanner verontschuldigde zich door te zeggen, dat 
hij van de zaak kennis had gehad; maar dat hij zijne hulp niet 
had toegezegd, omdat hij oud en ziekelijk was.

Door alle de Japanners waren dus de Engelschen als eerste 
aanleggers van de zamenzwering aangewezen.

De barbier der Engelschen Abel Price, een jong menscli van 
24 jaren, bevond zich op dat oogenblik toevallig in hechtenis, 
beschuldigd van „moedwil, brandstichting en geweldpleging in 
ander lieden huizen.” De Gouverneur van Speult liet dezen 
Engelschman nu uit de gevangenis halen en voor den raad in 
verhoor nemen. Het proces verbaal der verhooren zegt, dat 
nadat hem was voorgehouden de plaats waar, de personen waar
mede en de tijd wanneer de Japanners met de Engelschen over 
het voorgenomen verraad hadden onderhandeld, Abel Price de 
bekentenis aliegde, dat hij uit naam en op last van Kap». To- 
werson, eerst met den Japanner Sydney Michiel, en daarna 
drie of viermaal met de andere Japanners, in gezelschap van

Deze bekentenis zouden zij ook na de pijni-” 1

1. informatie en confessie van Pcdro Conje, Seysimo, Thomc Corea, Tsiosa, 
Quionday, Sinsa, Tsairenda, Lanchoe. Mnsc., K. A.

2, Dit blijkt echter niet uit de processtukken van liet geding op Amboina, maar 
wel uit de depositiën van de regters van Santen en Crayvanger, op 25 en 26 Octo- 
ber 1625, en van Leeuwen en VVyncoop in Februarij 1626 voor Gouvernenr-Gcnerael 
en Raden te Batavia. Crayvanger nntwoordde o. a. op vraagpunt 93: dat alle Japan
ners tot den lesten, daerby (bij hunne confessie) syn geblecven , persistecrende, vcrcla- 
rondc hij deposaut daarenboven, dat ceuigc Japanders buijlen pyuen eu bandeu, cenige 
Engelschen, in presentie van den raet hebbeu overtuijght dat sij aenlcijders van ’t 
feyt waren, en genoemt tijt eu stout, en plactse waer zij met de voors. Engclscu 
van ’t inucemen van t casleel gehaudelt ende gcsproocken hebben.”
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Mr. Thomson, Johnson en Clarke over het meester worden van 
het kasteel had geraadpleegd. Dat de Japansche soldaat Michiel 
ook eenige malen in de Engelsche loge over den aanslag was 
komen spreken, en nu en dan rapport aan Towerson had ge- 
bragt. Alle de Engelsche kooplieden op de buitenkantoren 
van Amboina hadden kennis van den aanslag en het feit zou 
volvoerd worden, zoodra een Engelsch schip voor Amboina zou 
geankerd zijn.

De acte welke deze bekentenis bevat, maakt van pijniging 
geen melding; doch van Speult zelf in zijn verslag van 5 Junij 
1623 en de kooplieden van Santen en Herman Cray vanger in 
hunne verklaringen van 1625 zeggen, dat Price tot bekentenis 
is gebragt na kleine of geene lorlnre met water.

Na de confessie van Price werden alle de Engelsche koop
lieden met Gabriel Towerson aan het hoofd , in de raadzaal voor 
den Gouverneur van Speult en zijnen raad ontboden en daar 
werd hun aangezegd, dat zij in hechtenis zouden blijven. Tower
son werd in de loge der Engelschen bewaakt, de overigen wer
den in de gevangenis van het Nederlandsck kasteel opgesloten. 
Onmiddelijk werden alle de goederen en papieren van de En
gelsche Compagnie opgeschreven en in bewaring gesteld.

De eerste, die nu op dien dag, den 25 Februarij, in verhoor 
genomen werd, was Timotheus Johnson of Jonsen, een onder
koopman, 29 jaren oud.

Hoewel de processtukken ook hier weder van pijniging, con
frontatie en recolement geen melding maken, blijkt liet toch 
uit de verklaringen, afgelegd door de kooplieden-regters van 
Santen en Cray vanger, dat Johnson met water gepijnigd is, 
en eerst daarna bekend heeft, dat op den nieuwjaarsdag van 
1623, de kapitein Towerson, als hij op dien dag alle de onder 
zijn gezag staande Engelschen bij zich in de loge had verza
meld, hun had voorgchouden hoeveel onregt de Engelschen van 
de Nederlanders hadden te lijden en voorgesteld of zij gccu 
moed zouden hebben om zich over dat onregt te wreken. Hij,

■
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Towerson, wist middel om met al zijn volk, zoowel dat op 
Amboina als op de buitenkantoven was gevestigd en met hulp 
van eenige Japansehe soldaten, zich meester te maken van het 
Nederlandsch kasteel op Amboina.

Johnson erkende, dat alle aanwezigen daarop hunne toestem
ming gegeven hadden en dat men voornemens was geweest den 
aanslag ten uitvoer te leggen als de Gouverneur van Spenlt op 
een togt zou zijn uitgegaan, wanneer de bezetting het zwakste 
zijn zou. Alle Engelsche kooplieden op de buitenkantoren waren 
met de zamenzwering bekend en hij, Johnson, had nog slechts 
zes of zeven dagen te voren over de zaak geraadpleegd in de 
woning van een der Japanners met de kooplieden Thomson, 
Clarke en den barbier Price.

Gedurende de volgende dagen 20, 27, 28 Februarij, 1 en 3 
Maart werd nu het verhoor der 16 overige Engelschen en van 
den hoofdman der slaven van de Compagnie, Augustino Peres 
voortgezet. Van do Engelschen werden er twaalf aan het scher
per examen, dat is aan de pijniging onderworpeu, hoewel daar
van niets in de processtukken wordt vermeld, Robbert Brown, 
John Karden, John Beaumont, Jan de Clercq of Clarke, Wil- 
liam Webbersz., George Sarack, John Gregs, Samuel Colson, 
John Witherhal, Gabricl Towerson en Emanuel Thomson onder
gingen allen, volgens de verklaring der opperkooplieden Wijn- 
coop, van Leeuwen en der kooplieden, van Santen en Cray- 
vanger, de torture met water alleen, terwijl John Beaumont 
slechts zeer ligt werd gepijnigd omdat hij ziekelijk was en meer 
gevorderd in jaren; maar Thomson on Clarke werden eerst mot 
water en daarna wegens hunne „ obstinaetheyt in ’t ontkennen, 
„ niettegenstaende prcsentelyck by confrontatie van vcrscheyden 
personen overtuygt waren ” mot brandende kaarsen onder de 
okselen en elleboogen gepijnigd. 1

1. Bcëedigde beantwoording van vraagpunt 54, van het interrogatoir van den 
opperkoopman Jan van Leeuwen, gewezen regter in Amboina voor G.-G. en Kadcu 
Ü Februarij 1020, en dito dcclaratien van de kooplieden van Santen en Crayvanger, 
dd. 20 October 1025. Mn.se. li. A.
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Hoewel sommigen meer dan anderen in bijzonderheden traden, 
toch de bekentenissen van alle deze getortureerdenkwamen

hoofdzakelijk hierop neder, dat op of omstreeks den lsten 
Januarij 1623, de kapitein Towerson, nadat hij van alle aan
wezige Engelschen den eed 
had afgenomen, voorgedragen had, hoeveel onregt de Engelschen 

de Nederlanders hadden te lijden, en daarop gevraagd had

geheimhouding op den bijbelvan

van
of men geen moed hebben zou om dat onregt te wreken. Som
mige Engelschen hadden daarop gezegd, dat de Engelschen 
daarvoor te zwak waren, maar Towerson zou volgens het ge
tuigenis van eenigen hebben geantwoord: men moest zijn slag 
waarnemen als een Engelsch schip op de reede kwam; volgens ver
klaring van anderen zou de aanslag geschied zijn als de Ncdcrland- 
sche gouverneur met zijne beste soldaten op een togt afwezig zou 
zijn; de Japansche soldaten had men tot zijn dienst en dan zou 
hij, Towerson, nog de Engelsche kooplieden met hunne slaven van 
de buitenkantoren ontbieden, om gezamentlijk het feit te volvoeren. 
Allen hadden toen in den aanslag toegestemd en men was over
eengekomen dat ieder, die hun tegen zoude staan, zou worden 
doodgesmeten.

!
f

Belangrijk was vooral het verhoor van Eduard Collins, die, 
volgens de eenparige verklaringen van de oppcrkooplicdcn van 
het kasteel Amboina, Jan van Leeuwen, Jan Jacobsz. Wijncoop, 
de kooplieden van Santen en Cray vanger, regters in dit geding, 
afgelegd voor Gouverneur-Generael en Kaden in Octobcr 1G25 
en Februarij 1626, vrijwillig, zonder eenige torture of bedreiging 
zijn aandeel in de zamenzwering bekende. Van de zijde der 
Engelschen is niettemin later beweerd dat Collins alleen door 
vrees voor de torture en door bedreigingen tot die bekentenis 
zou gebragt zijn.

Op den 28sten Februarij werd nu het opperhoofd der Engel
schen, Gabriel Towerson, in verhoor 
confessie van dezen beschuldigde vermeldt niet, dat hij, „
„in syn examiuatie als confrontatie, obstinaetlyck persisteerde

1
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genomen. De acte van
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„ aent voors. verraet in ’t minst geen schuit te hebben.” Zij 
vermeldt ook niet dat er confrontatie, pijniging en weigering 
van onderteekening heeft plaats gehad. Alleen de confessie 
van Towerson zooals hij die ten laatste deed is in de acte op
genomen. Toch was er, aan die eindconfessie, veel vooraf
gegaan. Volgens de beëedigde verklaringen van de Neder- 
landsche opperkooplieden Jan van Leeuwen en Jan Jacohsz. 
Wijncoop werd Towerson tegen verscheidenen zijner medebe
schuldigden, en o. a. tegen Edward Collins, die vrijwillig be
kend bad, geconfronteerd. Collins wierp zich „met schreijende 
„ oogen op de knieën voor de voeten van Towerson en legde 
„hem ten laste, dat hij, Towerson, de aanlegger en principale 
„ oorsaecke was van dese conspiratie, vermanende Capn. Towerson 
„ voorts de waerheyt van ’t gepasseerde te willen verclaren, 
„ gelijck hij gedaen hadde, seggende: ick moet de waerheyt 
„ bekennen ende en begeere om uwent wille geen pijne te lijden. 
Towerson bleef echter alle deelneming aan het verraad ontken
nen. Hij werd nu, overeenkomstig den eisch van den fiskaal 
ter torture met water gebragt en bekende toen: dat hij voor
genomen had en meermalen met zijn volk daarover had geraad
pleegd, om het kasteel te overweldigen, dat al zijn volk daarin 
had toegestemd en dat hij zijn plan zou hebben uitgevoerd op 
een tijdstip, waarop de Gouverneur van Speult afwezig zou 
zijn. Nadat hem was afgevraagd, wat hem tot dat voornemen 
bewogen bad, antwoordde Towerson; begeerte naar eer en voor
deel, en op de vraag, bij wien hij daarmede eer en voordeel 
zou hebben behaald en voor wien hij het kasteel zou vermeesterd 
hebben, zeide hij: dat indien hij zijn voornemen had kunnen 
volvoeren, hij daarvan terstond aan dc Engclschen te Batavia 
kennis zou hebben gegeven en van daar hulp ontboden, ten 
einde het kasteel van Amboina voor de Engelsche Compagnie 
te bewaren; maar zoo de Engclschen te Batavia hem geen hulp 
mogten verleend hebben, dan zou hij het kasteel voor zich zel-

1. Iutcrrogatoirca vau Wyucoop en vau Leeuwen. 11.
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hebben behouden en getracht met de inlanders in contract 
te komen. Hij had van niemand bevel, instructie of last, hij 

de eerste inventeur en auteur van dit concept, dat hij op 
nieuwjaarsdag aan zijn volk had medegedeeld, nadat zij hem 
trouw en geheimhouding op den bijbel gezworen hadden. Tower- 

bekende ook, dat hij aan zijn volk last gegeven had om 
aanhangers te winnen. Mr. Johnson en Price hadden dien ten 
gevolge de Japanners voor de zaak gewonnen. Zelf had hij 
echter met de Japanners niet gesproken, alleen door tusschenperso- 

had hij met hen onderhandeld 5 maar aan niemand had hij 
last gegeven om met de inwoners van Loehoo, Hitoe of Com- 
bello over den aanslag te spreken, veel min had hij aan de 
inboorlingen hulp of ondersteuning toegezegd. Den tijd waarop 
het stuk zou worden volvoerd, had hij nog niet bepaald; maar 
wanneer het zooverre gekomen zou zijn, zou hij zijn volk en 
de slaven der Engelsche Compagnie van de buitenkantoren heb
ben ontboden. 1

Gedurende dit verhoor beklaagde de Nederlandsche Gouver
neur Herman van Speult zich tegenover Towerson, over deze 
misdadige plannen en vroeg hem: zou dit nu de belooning zijn 
geweest, welke gij mij toedacht, vooral de vriendschap, welke 
ik u bewezen heb? Met een diepen zucht zou Towerson daarop 
geantwoord hebben: Och! ware dit stuk te herdoen, het zoude 
niet gedaan worden. 2

Achter de reeks van confessien der Engelschen treft men eindelijk 
nog de bekentenis aan, van het opperhoofd der slaven van de Ne
derlandsche Compagnie op Amboina, een Portugees in Bengalen 
geboren, Augustino Peren genaamd. Nadat deze ter examinatic 
was gebragt, bekende hij, dat hij met de Japanners tot de 
wcldiging van het kasteel door de Engelschen, zou hebben mede
gewerkt.
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1. Cojpic aulbonfc. van da coufcKöicii en sententiën van Mr. Touwersou ende 
pliccn en/.. Miibc. lt. A.

2, JJrief van Herman van Speult uau G.-G. en Kaden, ö Juuij 1623.
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Gedurende eenige dagen, van 3 tot 8 Maart, schijnt de Gou
verneur van Speult in liet nemen van een besluit te hebben 
geweifeld en er over gedacht te hebben, om de beschuldigden 
met de processtukken aan den Gouverneur-Generaal en de Raden 
van Indie op te zenden. Op den 8sten Maart bragt bij ten 
minste zoodanig besluit bij den raad in overweging „ hoewel 
„ hem onnoodich docht ten regarde van bet voors. enorme delict, 
„ de saké eenich renvoy behoorde of conne lijden, alsoo men 
„ tegenwoordicb met over de 40 gevangenen was belast en niet 
„ en wiste wat vyanden van buijten en van binnen meer soude 
„ mogen hebben.”

Het voorstel door een invloedrijk gouverneur op zulk eene 
wijze toegelicbt, kon natuurlijk moeijelijk bij den raad bijval 
vinden. Met eenparige stemmen werd dan ook „ goetgevonden 
„ ende geresolveert, dat de saké ter plaetse van het geconci- 
„ pieerde en besloten delict, anderen ten exempel behoorde te 
„ worden gestraft, te meer alsoo eenige Ternatanen en swarten 
„ hier omtrent, buyten gewoonte nu eenigen tyt herwaerts, appa- 
„ rentlijck door ophitsen van dito Engelschen, hebben beginnen 
„ te rebelleren.”

De fiskaal de Bruijn ontving nu last, om eisch en conclusie 
tegen de beklaagden te nemen. Dit deed hij nog op den zelf
den dag. Het requisitoir is kort, het is vervat in slechts 21 
regels schrift. De fiskaal mogt, omdat het hier een extra-ordinair 
proces was, geen andere stukken overleggen, dan de confessien; 
maar een summier verhaal der feiten, zooals in Nederland toch 
gewoonlijk in de acten van eisch van dien tijd, wordt gevon
den, treft men in het requisitoir van den fiskaal de Bruijn niet 
aan, zelfs de namen der beschuldigden worden niet afzonderlijk 
vermeld; er wordt alleen gesproken van Gabriel Towerson met 
zijne creaturen en complicen in de confessien genoemd. Met 
uitzondering van vier personen, wier namen worden opgegoven, 
eischte de fiskaal de doodstraf door het zwaard, voor allen en 
bovendien voor Towerson, dat hij na zijn dood zou worden ge-
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vierendeeld en zijn hoofd en zijne overige ligcliaamsdeelen op sta
ken zouden worden gesteld. De doodstraf te eisclien voor allen 
zonder aanmerkelijk onderscheid ten gunste der medepligtigen 
te maken, schijnt hard, onmenschelijk, onregtvaardig; maar in 

proces wegens crimen laesae majeslalis kon destijds geen 
anderen eisch gedaan worden. In ditzelfde jaar 1623 werd 
ook in Nederland een proces wegens crimen laesae majeslafis 
gevoerd, tegen Nederlanders, tegen de zamengezworenen, die 

aanslag op het leven van prins Maurits hadden gesmeed 
en ook daar werden allen, zonder onderscheid tusschen meer of 
minder schuldigen, ter dood verwezen.

Op den volgenden dag, 9 Maart, werden bij sententie van 
Gouverneur Herman van Speult, uit naam en als Gouverneur 
van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde 
Nederlanden, met zijnen ordinaris raad, de agent Towerson en 
negen Engelschen, de hoofdman der slaven en negen Japanners 
allen bij name genoemd schuldig verklaard aan „crimen laesae 
„ majestatis, als hebbende voorgenomen en besloten met mal- 
„ canderen, met een schrickelijke moort en verraat zich meester 
„ van ’t kasteel te maken en alsoo getracht niet alleen den 
„ stant der vereenickde Nederlantse O. I. Compagnie (die aan 
„ dese plaets uitermate vele gelegen is) te verderven en ruine- 
„ ren; maer oock de Nederlanden selfs en het welvaren van 
„ dien, dat ten meerderen deele bij den Indischen handel en 
„ seevaert bestaet, te verswacken en contremineren, en mitsdien 
„ de voors. delinquanten gecondemneert 
„ gestraft te worden, datter de doot navolght ” enz. Onmiddc- 
lijk had, op dien zelfden dag, de executie van liet vonnis plaats. 
Op den vorigen dag had van Speult en zijn raad besloten twee 
Engelschen „ pro tempore en tot de gratie en pardon van den 
„ Gouverneur-Generael te sparen, ten einde de goederen der 
„ Engelsche Compagnie te bewaren.” Een van dezen was de 
koopman van het Engelsche kantoor te Loehoe, John Beaumont. 
Deze werd door van Speult, de tweede, Edw. Collins door het

een

een

met den swaerde
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lot aangewezen. Beaumont en Collins kwamen op Zondag den 
16den Julij 1623, aan boord van bet schip de Eenhoorn, te 
Batavia aan. Reeds den volgenden dag, Maandag, des morgens 
vroeg, zond de president der Engelschen te Batavia, Richard 
Furstland, een opperkoopman naar den Gouverneur-Generaal de 
Carpentier om te verzoeken, dat de twee van Amboina aaüge- 
bragte Engelsche kooplieden met alle hunne boeken en papie
ren hem mogten worden uitgeleverd. De Carpentier liet de 
twee Engelschen van boord halen. John Beaumont verscheen 
voor den raad van Indie, gedragen op een stoel, geheel zieke
lijk; doch Edward Collins, die jong en rap was had, zich reeds 
uit de voeten gemaakt en geborgen in de Engelsche loge. De 
Gouverneur-Generael vroeg aan Beaumont, waarom en in wat 
maniere hij naar Batavia was gezonden. Beaumont antwoordde 
dat de Gouverneur van Speult hem daarheen gezonden had, om 
oorzake als uit de brieven en papieren gezien kon worden. 
Daarop werd hem verder gevraagd of hij medepligtig was aan 
het verraad; dat Mr. Towerson met de zijnen tegen het kasteel 
en den stant van Amboina had voorgenomen. Beaumont gaf 
nu tot antwoord „dat hij mede in de vergaderinge, dieTower- 
„ son met syne complicen op den nieuwjaersdag gehouden had, 
„ was present geweest en mede met de anderen op den bijbel 
„geheimhouding gezworen had; doch dat hij wel de minste in 
„deze besogne geweest was, gelijk alles bij zijne confessie die 
„ hij zelf onderteekend had, gesien kon worden, waaraan hij 
„ zich refereerde, klagende dat hij verleid en nevens anderen 
„ door Towerson daartoe verzocht was, verzoekende en biddende 
„ dat de gratie en het pardon, dat hem by den heer Gouver- 
„ ncur van Speult vergund was, door den Gouverneur-Generaal 
„ mogt worden bevestigd, hetwelk hij al zijn leven gedenken 
„ zoude en erkennen.” Die gratie en dat pardon werden hem 
dan ook door de Carpentier en den raad van Indie verleend, 
„ soo ten respecte van mindere schuit, als om andere considcralien” 
Beaumont bedankte den Gouverneur-Generaal en alle de presente
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raden « reverentelijk en beloofde dat zulke besogne zijn leef- 
dagen niet meer handhaven en de ontvangen weldaad al zijn 

„ leven gedenken zou.
Hierop werd Beaumont op een stoel naar de Engelsche loge 

gedragen en de gratiebrief voor hem en voor Collins, door den 
advokaat-fiskaal Strobanus en twee andere gecommitteerden van 
den Gouverneur-Generaal aan den president der Engelscben over
handigd. De Engelsche president Furstland antwoordde met 
een „ verbleekt wezen ” Tis wel, en na een poos gezwegen te 
hebben, voegde hij er bij:

„ De Gouverneur had die wel allen mogen zenden, en soudc 
beter gedaen hebben naar mijne opinie, ik zeg naar mijne opinie, 
’t is maar mijne opinie, en die is niets.”

Zoodanig was de toedragt eener gebeurtenis, die gedurende 
de eerste helft van de 17de eeuw tot aan den vrede van Breda, 
bijna voortdurend tot voorwendsel heeft gediend, voor de oorlogen 
van Engeland tegen de republiek der Vereenigde Nederlanden en 
zelfs nog in onzen tijd, niet dan met bitterheid jegens de Nederland- 
sche natie door de Engelsche geschiedschrijvers wordt herdacht.

De voornaamste grieven der Engelscben tegen dit proces en deze 
teregtstelling,.door hen niet anders dan moord en slagting genoemd, 
waren hoofdzakelijk deze: vooreerst, dat de zamenzwering slechts 
door de Nederlanders was verzonnen om de Engelscben uit Am- 
boina te verwijderen; dat het feit der zamenzwering op zich zelf 
reeds onwaarschijnlijk was, omdat de Engelscben op Amboina 
zóó weinig talrijk waren, dat zij vermoedelijk nooit dwaas ge
noeg zouden zijn geweest, om een zóó vermetel plan te beramen; 
dat de beschuldigden niet behoorlijk waren ondervraagd; maar 
dat zij door bedreigingen, vrees en pijniging er toe waren ge- 
bragt om toestemmend de vragen te beantwoorden, welke hun 
waren voorgelegd op eene wijze, die meer was „ swfffeslio qumn 
inquisilio vcrilalis. Op eene door pijniging afgedwongen beschul
diging van Japanners, wier eed en getuigenis tegen Christenen

1. Rcsol. v. Gouvcrn. Gen. en Raden, dd. Maandag, 17 .Tnlij 1(523.
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bovendien niet gelden mogt, had men Abel Price, den eersten 
Engelscliman ter torture gebragt, en met verwaarloozing van den 
regtsregel: inculpalio sola a lorto facla, non facit indicium suf- 
ficicns ad lorluram. Op dien grond hadden de regters op Am- 
boina, voortgeprocedeerd, met barbaarschc en ongehoorde tor
ture, zonder anderen grond voor veroordeeling, dan simpele confes
sie.1 De bekentenissen van Towerson en Samuel Colson, waren 
dan ook door hen, kort vóór hunne teregtstelling weder herroe
pen, de bewijzen daarvan had men in Engeland in handen; 
zij werden door de Britsche regering aan de Staten-Generaal 
overgelegd. Towerson had op den 28sten Februarij 1623, aan 
het slot eener schuldbekentenis, verklaard dat hij onschuldig 
was, aan eenige zaak, welke hem met regt kon worden te 
laste gelegd, (guiltlose of annie thing, that can be justlylaied 
to me charge.) Colson had zijne onschuld in veel minder dub
belzinnige woorden betuigd, in een psalm- en gebedenboek, 
waarin hij de verklaring had geschreven, dat hij alleen door 
pijn en vrees tot confessie was gebragt. Beide belangrijke stuk
ken, de schuldbekentenis van Towerson en het psalmboek van 
Colson berusten nog in het Rijks-Archief; maar het is nu moeije- 
lijk meer uit te maken, of die verklaringen werkelijk door de 
veroordeelden zclvcn zijn geschreven; zij dragen wel vele inner
lijke kcnteckcncn van echtheid; maar uit de acte van Towerson 
zou dan toch tevens het bewijs voortvloeijen, dat hij, in strijd met 
de bewering der Engelschen, al zeer weinig moet zijn gepijnigd; 
want het stuk is vlug en met krachtige hand geschreven, op den
zo! fden dag, waarop Towerson de torture heeft ondergaan. Tegen
over de herroeping van Towerson en Colson, kan bovendien 
gesteld worden, de herhaalde confessie van Beaumont, vrijwil
lig op Batavia afgelcgd.

In de tweede plaats werd door de Engelschen aangevoerd, 
dat het proces op Amboina informeel was gevoerd, dat bij de

1. I’roposition du sieur Pudley Carlcton, ambassadeur de S. M. de la Grande 
Prctagne, faicte en rasscinblcc do MM. les estats gendraux le 7ü (stilo veteri) d’aoust 
1G24 (exh, 20 Aug. 1624). Mnsc. II. A.
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examinatie der beschuldigden, de regters „ in ’t stuk der torture 
hadden geexcedeerteindelijk dat de Nederlandsche regters 
geen judicature hadden over de Engelsclien; maar dat krachtens 
art. 30 van het tractaat van 1619 de raad van defensie van de 
zaak kennis had moeten nemen.

Met verontwaardiging wierpen de bewindhebbers der Neder
landsche Compagnie, de zware beschuldiging van zich af, als 
of zij, of iemand onder hunne bevelen, „ zoo een goddeloos 
„ stuk zouden hebben bedreven van met zooveel stortinge van 
„bloed, de Engelschen uit Amboyna te weren.” Zij gaven 
niet onduidelijk te kennen, dat, „ indien zij dat doel hadden 
„willen bereiken, hun ander en beter middelen ten dienste 
„stonden en dat de Gouverneur en de overige regters op Am- 
„ boina geen voordeel of eer uit zulk eene regtspleging voor 
„ zich in het bijzonder konden behalen; maar wel integendeel 
„ behalve de bezwarenisse in hunne consciëntie zich blootstellen, 
„als zij naar Europa óverkwamen, aan nadeel, haat, ja zelfs 
„ straffe aan den lyve.” 1

Een naauwgezet en onpartijdig onderzoek van de menigte 
processtukken, interrogatoiren, acten en memorien, 2 heeft dan 
ook bij mij de vaste overtuiging gevestigd, dat Gabriel Towerson 
wel degelijk het voornemen heeft gekoesterd om door zamen- 
spanning, list en overrompeling, zich meester te maken van 
het kasteel op Amboina; dat hij door zijn gezag en zijnen 
invloed als opperhoofd, de grootendeels nog zeer jeugdige en 
onbezonnen Engelsche kooplieden en assistenten, waarvan er 
bovendien velen zeer los van zeden waren, heeft mcdegeslecpt 
en in het ongeluk gestort; dat de Japansche soldaten door 
belofte van buit zijn gewonnen; dat het plan wel vermetel en 
ligtvaardig was ontworpen en dat er nog geen tijdstip voor de 
uitvoering was bepaald; maar dat het inderdaad uitvoerbaar

l
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1. Memorie der Bewindhebbers aan de Staten-Generaal. 12 0ctobcr 1624. Mnsc. It. A
2. Behalve de over deze zaak gewisselde diplomatieke stukken , vullen alleen de proces

stukken, interrogatorien, memorien enz., niet minder dau vier grootefolio portefeuilles.

1
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zijn geweest, indien het oogenblik ware gekozen, waarop 
van Speult met zijne beste soldaten op een togt naar een der 
omliggende eilanden vertrokken zou zijn.

Toen Herman van Speult en de overige regters op Amboina 
bet doodvonnis over de Engelschen en Japanners uitspraken, 
waren zij dan ook m. i. vast overtuigd van de schuld der 
beklaagden. Of zij evenwel daarbij niet meer als gezworenen, 
dan als regters te werk zijn gegaan; of zij niet meer naar 
hunne overtuiging hebben regt gesproken, dan zich vastge
houden aan de strenge vormen van het regt, die vragen zou 
ik niet zoo stellig bevestigend durven beantwoorden.

Informaliteiten zijn er, naar mijne meening althans, onge
twijfeld gepleegd, en onder eene betere regtspleging zou het 
vonnis aan cassatie hebben blootgestaan; maar gebrek in den 
vorm van een geding maakt den regter daarom nog niet straf
schuldig. Men mag hierbij ook niet uit het oog verliezen, dat 
het zeer moeijelijk blijft om te bepalen, welke formaliteiten in 
die dagen moesten in acht genomen worden. De criminele 
procedure was niet alleen slecht, zij was vooral onzeker; want 
het grootste gedeelte der procedure werd gevoerd volgens usan- 
tien, stijlen, manieren. In dien stand van zaken konden infor
maliteiten worden gepleegd, zonder dat nog op grond daarvan 
eene substantiële grief tegen de r eg (vaardigheid van het vonnis 
kon worden gemaakt.

De verdediging van zoodanige regtspleging zal in onzen tijd, 
wel niemand meer op zich nemen, veeleer zal men met Bavius 
Voorda van oordeel zijn, „ dat het extraordinair proces-crimineel 
„meer geleek naar een gedrochtelijk wanschepsel, dan naar 
„eene welgeregelde regtspleging, dat zij eene geheel on waardige 
„behandeling van zaken was, die den eerlijken naam van proces 
„niet dragen kon, deels, omdat het niet werd aangelegd, noch 
„ volvocrd tot convictie, dat is om te kunnen vonnissen zonder 
„confessie, waartoe alle proces en proces-orde is uitgevonden, 
„ deels ook omdat er eene ordentelijke litis contestatie aan ont-

zou
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r brak, zonder welke nogthans geen proces kan bestaan.” 1 
Wat nu het exces in torture aangaat, mag men daarbij niet 
vergeten, dat de bepaling van indicia sufficienfia ad lorluram, 
overal in In die, zoowel als in Nederland, aan de bescheidenheid 
van den regter was overgelaten.

De pijniging is op Amboina niet met buitengewone gestreng
heid toegepast, daarbij viel niets buitengewoons voor, zij had 
plaats, zooals zij in geheel Indie bij de regtspleging in gebruik 
was. 1 De verschrikkelijke voorstelling, welke door de Engel- 
schen in geschriften en afbeeldingen, van de torture op Amboina 
is geleverd, was een opgesierd, met onwaarheden vermengd 
verhaal, ten einde de hartstogten in Engeland in beweging te 
brengen en de gemoederen door „compassie” mede te sleepen.

Eene andere door de Engelscken aangevoerde, maar onhoud
bare stelling was, dat de Nederlandsche gouverneur van Amboina 
en zijn raad geen regtsgebied over de Engclschen hadden; maar 
dat die judicature alleen aan den raad van defensie toekwam. 
De raad van defensie, krachtens het traktaat van 161 & in het 
leven geroepen, was geen regterlijk, maar een politiek, com
mercieel, defensief collegie en zoo al aan dien raad ook was 
opgedragen kennis te nemen van disputen tusschen de contra
herende partijen, dan waren daarmede niet bedoeld criminele 
zaken. Zamenzwering, verraad, praemeditatie tot moord zijn 
geen zaken van dispuut; maar zijn delicten en delicten zijn 
strafbaar binnen het ressort, waarin zij zijn gepleegd.

Wie nu moest op plaatsen in Indie, onder het volstrekte 
gebied der Nederlandsche Oost-Indische Compagnie, onder de 
souvereiniteit der Staten-Generaal staande. bij gevolg dus ook 
iu het kasteel van Amboina. van delicten kennis nemen en 
daarover regtsprekeu ? Het 35ste artikel van het octrooi had

1. ViMivb. Cf crun&ck b'&is.. 100.
^ woilmaj: v-*s s&qxsïo ie BaisYis, 7 Ocs. 1625, en He ioter-

rx-iVo..r;3. tas ée- Lfawc, Wyaeoop. CraTTSBeer c. ?. IVï bh;kt
•X'.’fc» ihi SliS; ATiitCV friaÓMe! rxs sTri met dis proces Tergelijkt-
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aan de Nederl. Oost-Ind. Comp. het regt en de bevoegdheid 
gegeven om beoosten de Kaap de Goede Hoop, forten te hou
wen en aldaar op den naam van de Staten-Generaal der Ver- 
eenigde Nederlanden of de Hooge Overigheid, officiers van justitie 
te stellen, onder.den eed van getrouwheid aan den Staat. De 
art. 7 en 8 van de ordonnantie en instructie voor Gouvemeur- 
Generaal en Kaden van 22 Augustus 1617 bepaalden, dat de 
Gouverneur-Generaal en Raden van Indie magt en autoriteit 
hebben, niet alleen om in alle civile, criminele en halszaken 
regt te doen, sententie te geven, en ter executie te stellen 
zonder appel of provocatie; maar ook om alle forten, kantoren 
en schepen van de Comp. van behoorlijke officieren, collegiën 
en raden te voorzien, om bij afwezigheid van Gouverneur- 
Generaal en Raden regt en justitie te administreren.

Het fort van Amboina was in regtmatigen oorlog op de Por
tugezen en Spanjaarden veroverd, daarop waren Nederlandsche 
Gouverneurs en Raden aangesteld en laatstelijk nog had de 
Hooge Regering van Indie van hare bevoegdheid gebruik ge
maakt en bij acte van 4 April 1619 aan Herman van Speult 
commissie en instructie gegeven, om als Gouverneur van Amboina 
„de justitie in civiel ende crimineel te administreren.”

liet vonnis over de Engelschen op Amboina geveld was alzoo, 
hoewel het niet geheel formeel moge zijn geweest, regtvaardig 
en wettig; hoewel toch ook bijzonder streng.

Beschouwt men liet echter uit een politiek oogpunt, dan was 
het eene onstaatkundige daad, door van Speult en zijn raad 
in overijling en onder den indruk hunner „alteratie” gepleegd. 
De Gouverneur van Amboina had als regent verder moeten 
zien, dan het gevaar van liet oogenblik; hij had kunnen en 
moeten berekenen, dat de tcrcgtstelling van zooveel Engelsche 
onderdanen gewigtige en voor het moederland gevaarlijke ge
volgen moest na zich slepen, en dat indien hij, zoo als hij een 
oogenblik van voornemen schijnt geweest te zijn, al de beschul
digden, des noods gevonnisd, met alle de informatiën en pro-

i
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cesstukken in het geding dienende, naar Batavia had opge
zonden, hij het Nederlandsch gezag op Amboina even goed zou 
hebben gehandhaafd.

De Gouvemeur-Generaal de Carpentier en de overige leden 
der Hooge Regering in Indië, ontveinsden dan ook geenszins 

het Opperbestuur in Nederland, dat zij de procedure op 
Amboina voor informeel en buitengewoon gestrenghielden. „Wij 
„ wenschten wel,” zoo schreven zij aan de Heeren XVII 
„ in dese procedure den bekoorlycken styl van rechten gevolcht 
„ ende d’instrumenten van den processe met hare volcomen 
„ leeden ingestelt waeren geweest. Isaaque de Bruyne, die als 
„ advocaat fiscaal dese saecke vervolcht heeft, hem oock voor 
„ een rechtsgeleerde uytgeeft, ende daervoor aengenomen is, 
„ had zyn verstant anders in dëse saecke behooren te laten 
„ blycken. T schynt bycans, dat den heelen raet op de weer- 
„ dicheyt van de Bruynen’s tytel gerust heeft, hem alleen de 
„ documenten hebben laeten ontwerpen, ende dat niemant van 
„ ’tzyne yets daerby heeft durven voegen; maer den advocaets- 
„ tytel alles toevertrouwt hebben.

„ Wy willen hiermede ’t verraet in sich selven in ’t minste

aan

„ dat

L

„niet verschoonen off verlichten, alsoo ’t selve notoir genoech 
„ is; maer om partiale en partydige (die daer niet ontbreken 
„ sullen) met bondige en wel ingestelde instrumenten de mond 
„ des te beter te mogen stoppen.

„ Eyndelinge, soo dunct ons, onder correctie, dat men ’t 
„rigeur van justitie met de Nederlantse clementie (acn 
„ soo naeburige natie) wel wat hadde behooren te matigen, 
„ insonderheyt daer sulcx sonder prejuditie van den staet en

eene

„de rechtsachtbaerheyt geschieden con, gelyck wy meenen hier 
„ wel had mogen geschieden. ’T is een quade krygh, daer
„ ’t al blyft! ” 1

Evenmin schijnt het Opperbestuur in Nederland zijne volle

ï. Generale missive van GG. en Kaden dd. 3 Jauuarij 1624.
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dige goedkeuring aan de teregtstelling op Amboina te hebben 
geschonken; want hoewel het zijne dienaren, ook onder den 
sterksten aandrang nooit heeft verloochend, integendeel moedig 
en krachtig heeft gehandhaafd, hoewel het aan de Hooge Rege
ring in Indië schreef, „ dat men aldaar vast vertrouwen mogt 
„ en confident zyn, dat het der geregtigheid der Comp. in het 
„ algemeen, of aan iemand van hare voornaamste of particuliere 
„officieren, nooit noch in Nederland, noch in Indië aan be- 
„ scherming zou ontbreken ”, 1 greep toch de vergadering der 
XVII de eerste gelegenheid, welke zich voordeed, aan, om de 
herhaling van zoodanige gebeurtenis te voorkomen. In de eerst
volgende instructie voor Gouverneur-Generaal en Raden, welke 
zij op den lTden Maart 1632 vaststelde, verzuimde zij niet 
aan de Hooge Regering in Indie te gelasten, dat: „ alsoo de 
„ Comp. door voorgaande executiën over zaken van notoire 
„ crimiva laesac majeslalis, in groote ongelegenheid, verachting 
„ en schade gebragt is, Gouverneur-Generaal en Raden, scherp 
„ zullen letten en tot dien einde de respectieve vice-Gouver- 
„ neurs en Directeurs van de kantoren en forten van Indie,
„ expresselijk ordonneren in alle groote zaken, als zijn van 
„conspiratie, verraad en diergelijke ten principale niet te pro- 
„ cederen, zonder kennis van den Generaal en Raden, dewelke 
„zij in zulke gevallen, die God verhoede, daarvan dadelijk 
„ advyseren zullen, om voorts daarin te disponeren als naar 
„ behooren.” 1

1. Uitgaande Missive der Uil. XVII aau Gouverneur-Generaal en Raden, dd. 
Amsterdam, 24 April 1625.

2. Art 3 van de punten en artikelen in forma van instructie voor Gouverneur- 
Generaal Hendrik Brouwer en Raden van Indië, dd. 17 Maart 1632, bij Mr. P. 
Mijer, 11. bladz. 60.
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De gevolgen van de teregtstelling op Amboina bleven niet lang 
achter. De algemeene stemming in Engeland was reeds sedert lang 
niet welwillend jegens de Nederlanders en de ïNederlandsche 
Oost-Indische Compagnie; maar toen in het begin van den 
zomer van 1624 de tijding der gebeurtenissen op Amboina, in 
Europa was aangekomen, ging er door geheel Engeland een 
kreet van woede en verontwaardiging op; ieder riep om wraak; 
het verraad van Towerson was slechts door de Nederlanders 
verzonnen, om de Engelschen uit de Molukken te drijven; door 
pijniging en bedreiging waren de confessien uit den hals ge
wrongen; er waren Engelsche onderdanen onschuldig vermoord. 
Zij waren als martelaars van Hollandsche wreedheid en geld
gierigheid gevallen. De Nederlanders in Londen waren niet 
meer veilig, zij moesten zich in hunne woningen schuil houden. 
Juist was men, zoo meenden ten minste de staatslieden in de 
Nederlandsche republiek, er in geslaagd, om door overgroote 
toegevendheid de voornaamste geschilpunten tusschen de En
gelsche en Nederlandsche Compagnien door dading uit den weg 
te ruimen. Op den 21 Januarij 1623 (1622 st. A.) was het aan 
een aanzienlijk Nederlandsch gezantschap, na lievige debatten 
en lange onderhandelingen, waarbij het aan onze gezanten niet 
aan beleedigingen ontbroken had, eindelijk gelukt een traktaat 
te sluiten, waarbij geregeld werd, wat beide partijen aan elkan
der moesten vergoeden of terug geven, uit oorzaak van feiten,
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gepleegd vóór, tijdens of na de laatste vijandelijkheden in 
Indie, of ten gevolge van het traktaat van 1619. Wel waren 
niet alle punten van verschil uit den weg geruimd; maar toch 
de voornaamsten. Groote toegevendheid van de zijde der' Neder- 
landsche Regering en drang van staatkundige gebeurtenissen, 
hadden er toe geleid, dat de Nederlanders eene schadevergoeding 
van 150,000 pond sterling aan de Engelsche Compagnie toe
kenden, terwijl deze niet meer dan 12,000 pond aan de Neder- 
landsche geven wilde.

Door den invloed der magtigste Staatslieden in Nederland en 
onder dezen vooral ook van Prins Maurits, die boven alles vrede 
en zamenwerking met Groot-Brittannie wenschte te behouden, 
waren de Bewindhebbers der Nederlandsche Compagnie er zelfs 
toe overgehaald, om toe te stemmen tot de teruggave van Poelo- 
Run. Bij art. 9 van het traktaat van 1623 werd vastgesteld, 
dat dit eiland aan de Engelsche Compagnie zou worden terug
gegeven in den staat, waarin het, bij het sluiten van het 
traktaat zich bevond *.

De begeerte om de bestaande geschillen met Engeland weg 
te nemen, was althans van deze zijde welgemeend. De Bewind
hebbers der Oost-Indische Compagnie schreven aan de Hooge 
Regering in Indie:

„ In zaken waar men ons goed regt zou willen krenken, be- 
„ velen wij u ten hoogste, dat gij niet toelaat, dat zoö iets ge- 
„schicde, maer overigens, laat alles rondelijk en zonder dispute 
,, nagekomen worden, en het overgeven en verlaten van poelo- 
„ Run zult gij sincerelijk en zonder cavillatie nakomen. n 2

1. Dit gezantschap bestond uit dc hoeren Frai^ois vau Acrssen, Dirk Bas, van 
Tuyl van Serooskerkcu en Nocl dc Caron. Het verhaal der onderhandclingen vindt 
men bijna volledig hij Arend, Altjem. Geschiedenis des Vaderlands, voortgezot door 
Mr. O. vau Kees en !>r W. G. Bril, III Deel, 3e stuk, bludz. 528 seq. en 630 
seq. 672, 678 seq. en 740—773. Het traktaat zelf berust in origin. in het Rijks- 
Archief. Bij Durnont wordt dit traktaat niet gevonden; hoewel Kluit, dit traktaat 
met een ander verwarrende, het in zijn Index Cbronol. als daar vermeld opgeeft.

2. Uiig. brief boek der Hll. XVII, aan Gouv. Gen. en Raden dd. 6 Maart en 14 
April 1623.
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Maar nadat de tijding van de regtspleging op Amboina ge- 
sclieen al het terrein, dat men gewonnen had,komen was

weder verloren. Juist was weder een Nederlandsch gezantschap
te Londen, in onderhandeling over het sluiten van een traktaat 

alliantie en subsidie. Het voorgenomen Spaansche huwelijk 
van Hen prins van Wales was afgesprongen, de Spaansche partij 

het Engelsche hof had het onderspit gedolven en Koning 
Jakobus neigde tot hereeniging met de Staten-Generaal. De 
eischen der staatkunde van het oogenblik verhinderden, dat 
de Amboinsche zaak de voorgenomen alliantie verijdelde; op den 
5den Junij 1624 werd eene ligue defensief tusschen de gevol- 
magtigden van Jakobus en die der Staten-Generaal gesloten. 
Maar de koning van Groot-Brittannie voer, bij die gelegenheid, 
hevig uit over de bejegening door zijne onderdanen in Indie 
ondervonden en tegelijk met het sluiten der verbindtenis, liet hij 
aan de Staten-Generaal verklaren, dat zij er op bedacht moesten 
zijn om hem onverwijld voldoening over de zaak van Amboina 
te verschaffen. De Nederlandsche gezanten, als zij uit Enge
land waren teruggekeerd, gaven ter vergadering van de Staten- 
Generaal te kennen, hoe groot eene ontroering in Engeland 
over de executie op Amboina was ontstaan, en dat de koning 
vast besloten had om al de schepen onder Nederlandsche vlag 
te doen aanhouden, indien hem voor den ’-J Augustus geen 
voldoening gegeven was. 1

De eerste indruk bij de Staten-Generaal was, dat de regters 
van Amboina, naar Europa moesten worden ontboden; maar 
afgevaardigden der Oost-Ind. Comp. en de invloed van prins 
Maurits hielden dit besluit in zooverre tegen, dat de Algemeene 
Staten vaststelden: „ dat men by trappen zou moeten gaan om 
„ den koning van Engeland contentement te geven.” 2 Nu werd 
er een brief aan Jakobus gezonden met de processtukken, iu-

van

aan

!

I

1. Resol. Staten-Generaal 7 Aug. 1624.
2. Resol. Staten-Geu. 8 en 9 Aug. 1624.
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fonnatien en andere documenten, voor zooverre die uit Indie 
waren overgekomen. 1

De Engelsche gezant Carleton had reeds bij herhaling bitse 
en scherpe vertoogen bij de Staten-Generaal ingeleverd, nu gaf 
hij ook van zijne zijde een verhaal van de voorvallen op Am- 
hoina. De zaak scheen thans een onderwerp van meer bedaard 
en naauwgezet onderzoek uit de oorspronkelijke stukken te zul
len worden, toen ter kwader ure, vermoedelijk onder de inbla
zing van onvoorzigtige bewindhebbers, een boekje over de ge
beurtenissen op Amboina verscheen, dat aan den Engelschen 
gezant aanleiding gaf tot eene buitengewoon hevige diplomatieke 
nota. 2 De Staten-Generaal betuigden hun leedwezen over het 
voor de Engelschen beleedigend pamphlet, verboden er de 
verspreiding van en deden den schrijver opsporen.

Yan dit oogenblik af werden de uitdrukkingen in de vertoo
gen van Carleton hoe langer hoe heftiger en op den 29 Augus
tus stelde hij op dreigenden toon, acht punten van eisch. Deze 
punten waren hoofdzakelijk: dat de Staten-Generaal zouden ver
klaren, dat de tcrcgtstelling op Amboina was geweest wreed, 
heftig, (violent) en overijld (précipité); dat zij de schuldigen 
zouden straffen en dat de straf aan de buitensporige gruwe
lijkheid (énormité de Texccs) zou zijn geëvenredigd; dat eene 
bijzondere commissie naar Indie zou gezonden worden met vol- 
magt, om de zaak op Amboina te .onderzoeken, naar bevind 
van zaken de schuldigen in Indie te straffen of ter strafoefening 
naar Europa over te brengen. Wanneer aan dien eisch voldaan 
zou zijn, zou de koning van Engeland de maatregelen schorsen, 
welke onsclmldigcn zouden kunnen treffen; maar dan zouden de 
Staten-Generaal ook moeten bevelen, dat de schade, welke de 
Engelsche Oost-Ind. Comp. door het voorval in de Molukken 
geleden had, door de Ncdcrl. Comp. zou worden vergoed en

1. Uitgaande Missive van Ho. Mo. aan Caron 12 Ang. 1024.
2. Het boekje was getiteld: Waeraelitig vcrhael van de tijdingc gekomen uit Oost- 

Indicn, omtrent de conspiratie etc., c verder Rcsol. Statcn-Gcncrl., 17 Ang. en 
20 Ang. 1624. propositie van Dudley Carleton 7/17 Ang.

V. III

i
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dat de Engelsclien op Lonthor, poelo-Run en op andere voor 
hen geschikte plaatsen, forten zouden mogen bouwen.

Door deze propositie, op dreigenden toon, eenigzins in den 
vorm van een ultimatum gesteld, scheen de vergadering der 
Staten-Generaal aanvankelijk zeer geschokt en niet minder wer
den de Bewindhebbers onrustig, toen zij vernamen, dat de En- 
gelschen eindelijk uitvoering van de artikelen 23, 24 en 25 van 
het traktaat van 1619 en forten in de Molukken eischtcn. Na 
langdurige bijeenkomsten zoowel met de Bewindhebbers als met 
den Engelsclien gezant, hielden de Staten-Generaal aan Carle- 
ton voor, dat de berigten van de verschillende zijden zóó strij
dig waren, dat het nog niet mogelijk scheen, om de zaak tot 
een goed einde te brengen ; dat zij daarom aanboden in Indic 
een onderzoek te doen instellen, in tegenwoordigheid van gede
legeerden der Engelsche Comp. Indien het dan mogt blijken, 
dat er schuldigen waren, zouden die niet ongestraft in Indie 
blijven. De propositien van Carleton, ter vergadering van do 
Algemeene Staten, bleven niettemin bij voortduring zoo hevig 
en zóó dreigend, dat er eindelijk op voorstel van Holland be
sloten werd, vooreerst: dat de Engelsche Compagnie voortaan 
hare vorderingen had te rigten tot de Nederl. Compagnie, om 
die met elkander, als partij tegen partij te behandelen en den 
staat van het land er buiten te laten; ten tweede, dat 
„gezien de propositie” van den Engelsclien gezant inhoudt, 
„ diverse sware beschuldigingen tegen de Oost-Ind. Comp., deze 
„zich daarop zal hebben te verantwoorden” en eindelijk, dat 
eenige leden uit de Staten-Generaal zullen worden afgevaardigd 
aan den heer Carleton „om hem aen te seggen, dat deze stact 
„niet gemeriteert heelt, dat hij Carleton, sonder eenigen last 
„ van Sijne Majesteit, soo scherpe woorden en soo hooge drey- 
„ gementen tegen desclve sal gebruycken, met vermaning dat 
„ hy den staet niet anders heeft te bejegenen dan zooals het 
„ behoort.” 1

1. Kcsol. Stateu-Gcnerl. 0, 21 uu 24 Scpt. 1024.

f

aan-> »
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Met beleefdheid en met eenige verontschuldiging ontving 
Carleton deze fiere vermaning. De Engelsche gezant nam 
sedert wel meer gematigdheid in acht; maar op voldoening en 
straf der schuldigen bleef hij aandringen. Terwijl de Bewind
hebbers der Oost-Ind. Comp. zonder veel overhaasting voort
gingen met hunne verweerschriften gereed te maken, de Staten- 
Generaal eenige uit Indie overgekomen regters van Amboina in 
het verhoor namen, schreef de Nederlandsche gezant uit Lon
den, dat de opgewondenheid in Engeland voortduurde en de 
koning besloten had om weldra zich zelven regt te verschaffen.1 
Werkelijk gaf Carleton op den 2den November officieel kennis, 
dat koning Jakobus brieven van represaille verleend had tegen 
de goederen van de Ncderl. Oost-lnd. Compagnie; doch dat' hij 
vooralsnog de zaken van het land afgescheiden zou houden van 
die der Compagnie. Carleton legde tevens eene propositie over, 
waarbij voor en namens de Engelsche Oost-Ind. Comp. drie 
punten werden voorgcsteld, vooreerst: dat Ho. Mo. en zijne 
Excellentie prins Maurits, aan de Hooge Regering in Indie zou
den gelasten, dat zij de Engelschen met al hunne goederen en 
bezittingen zouden laten vertrekken uit Jakatra en alle andere 
plaatsen, waar de Nederl. Comp. gezag had; 2°. dat alle civiele 
en criminele geschillen, welke in Indie door den raad van de
fensie, niet konden worden afgedaan, naar Europa zouden wor
den verwezen, om door den Koning en de Staten-Generaal te 
worden uitgemaakt, bijaldien de coinpagnien daarover niet tot 
eenstemmigheid konden geraken; 3°. dat de Engelschen in Indie 
de vrijheid zouden hebben van zich in versterkte plaatsen terug 
te trekken, overal waar de Nederlandsche Comp. niet had „zoo- 
„ danige reëele possessie om daarop te kunnen gronden eene 
„ gepretendeerde souvcrcinitcit.” 2

Deze voorstellen beoogden weinig minder, dan eene gelieele

1. Kcsol. 25, 28 en 30 Sept., 10 en 24 Octobcr, 1G24.
2. Kcsol. Statoü-Gcnerl. 2 Nov. 1024 en propositie van Dudlcy Carleton in Lias 

Engeland.
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afscheiding der twee compagnien en liet verbreken van het trak
taat van 1619. Zij werden het onderwerp van langdurige be
raadslagingen. De Engelsclie gezant verklaarde inmiddels, dat 
de koning niet tevreden was, met de tot dus ver geleverde toe
lichting van de Amboinsche zaak. Om die reden stelden de 
Staten-Generaal op den 23 November eindelijk vast, dat eraan 
de Hooge Regering in Indie geschreven zou worden, dat: „de 
„ Koning van Groot-Brittannie zoodanig miscontentement over 
„ d’executie op Amboina had genomen, dat hij bereids represaillen 
„ tegen de goederen der Comp. had gedeccrneerd, dreigende 
„ verder te gaan en die uit te strekken tegen alle de ingezetenen 
„ van dezen staat; dat de koning zich niet wilde contenteren 
„ met de presentatie van nader informatie in Indie, zelfs ten 
„ overstaan van eenige Engelschen; dat, om die reden, geen 
„ ander middel gevonden kon worden om den Koning neder te 
„ zetten, dan hier te doen komen, den Gouverneur van Amboina 
„ van Speult en alle degenen, die neffens hem over de judica- 
„ ture en executie van de voors. Engelschen hadden gezeten, 
„ waerom uit naam van HH. Ho. Mo. de Ilooge Regering in 
„ Indie werd gelast, voors. Gouverneur en Regters met de 
„ eerste gelegenheid naar Nederland te zenden, om voor de 
„ Staten-Generaal rekenschap te geven, van hunne gehouden 
„ procedure.

Ook hiermede was Carleton nog niet tevreden, hij eischic 
nu weder, dat de informatie in Indie, ten overstaan van Engcl- 
sche commissarissen tegelijkertijd voortgang zou hebben, en 
verder drong hij aan op een antwoord op de drie voorgestelde 
punten 2. De Statcn-Generaal gaven nogmaals toe aan het 
eerste verzoek en op de drie punten werd door hen geant
woord : 1°. dat de Engelschen zoo zij dat verlangden, uit Bata
via of uit andere plaatsen en forten, alwaar het gezag van de 
Staten-Generaal of de Nederlandsche Comp. werd erkend, zou-

1. Uiig. brieven van IIo. Mo. Lias Staten-Generl. Oosl-Iml. Comp.
2. Secr. Ilcsol. Staten-Gener. 12 en 29 Dcc. 1024.

” 1
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den kunnen vertrekken zonder eenigcn tol of ander regt te 
betalen; 2°. dat de Staten-Generaal goedkeurden, dat alle be
staande of opkomende geschillen tusschen de Engelscke en 
Nederlandsclie compagniën, onmiddelijk rakende het geheele 
ligchaam van één van beiden, voortaan zoo mogelijk zouden 
geregeld worden in den raad van defensie, en indien in dat 
collegie geen eenstemmigheid kon worden verkregen, die zaken 
naar de opperbesturen der beide Comp. in Nederland zouden 
verwezen worden, en ten laatste onderworpen aan de uitspraak 
van den koning van Engeland en de Staten-Generaal; met 
voorbehoud evenwel aan de Nederlandsche Comp., van de 
„ functiën van politie en jurisdictie, particulier, civiel en cri- 
„ minecl, zonder vermindering of alteratie, in die plaatsen, welke 
„ onder het devoir en de souvereiniteit van Ho. Mo. en de 
„ Nederl. Comp. staan;” ten derde, dat aan de Hooge Regering 
in Indie gelast zou worden, dat zij zich zou hebben te onthou
den van eenige stoornis of verhindering aan de Engelsche Comp. 
in Indie te veroorzaken, bij het bouwen van forten, magazijnen 
of retraites, tot zekerheid van personen en goederen der Engel- 
schen, op alle plaatsen, daar het hun mogt goed dunken, mits 
dat die plaatsen niet stonden onder jurisdictie van of verpligting 

uitsluitende contracten met de Nederl. Comp. en niet zou
den gelegen zijn op korter afstand, dan van 10 Duitschc of 
30 Engelsche mijlen van de door Nederlanders bezette plaatsen, 
en evenmin op Banda, Amboina of in de Molukken, overeen
komstig het 24ste artikel van het traktaat van 1019.

Na deze gcwigtige concessiën verminderde de aandrang van 
de zijde van Engeland voor een tijd. Hiertoe werkte echter 
ook mede, de dood van koning Jakobus, welke op den Oden 
April 1625 voorviel, en de wijziging, welke de staatkunde 

Engeland sedert onderging, waardoor meer toenadering tot

van

van
Nederland ontstond, zoo zelfs dat op den 7/9den September te 
Southampton eene of- en dclénsive alliantie tusschen de twee 
staten werd gesloten. Bij dit laatste traktaat werden do brie-

I
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represaille tegen de Oost-Ind. Comp. geschorst, maar 
slechts onder het gelijktijdig uitgebragt protest van Karei I, 
dat hij zich van die verleende schorsing ontslagen zou rekenen, 
indien hem binnen 18 maanden geen voldoening over de zaak 
van Amboina zou zijn verschaft 1.

Eer nog dit tijdsbestek vervuld was, werd er reeds in Maart 
1626 weder beslag op schepen der Nederl. Oost-Ind. Comp. in 
Engeland gelegd. Na lange en herhaalde beraadslagingen, en 
nadat de regters, die op Amboina over de Engelschen gezeten 
hadden, langzamerhand, met uitzondering van van Speult, die 
inmiddels was overleden, in Nederland waren aangekomen, 
besloten de Staten-Generaal in overleg met den Engelschen 
gezant, eindelyk op den 26sten Julij 1627, dat de Amboinsche 
zaak voor gedelegeerde regters zou gebragt worden. Terwijl 
dezen met het onderzoek bezig waren, werden nog bij her
haling Nederl. Oost-Ind. schepen door de Engelschen aange
haald, en sedert Mei 1628, werden er weder hevige onderhan- 
delingen over de zaak van Amboina gevoerd, eerst met den 
Engelschen gezant Carlisle, daarna met Carleton, welke laatste 
zelfs in scherpe woorden verklaarde, dat het nooit de bedoe
ling des Konings was geweest, om de zaak hier te lande te 
laten beregten. Hoog namen de Staten-Generaal deze verkla
ring op, zij dwongen Carleton een protest aan te hoorcn, waarin 
hem herinnerd werd, dat de regtbank van gedelegeerde regters 
met goedvinden en medewerking van den Koning en van hem 
Carleton zelven, was ingesteld.

Wij kunnen hier niet verder in de bijzonderheden nagaan, 
welke verschillende kringen de Amboinsche zaak nog heeft door- 
loopen 2, wij zullen alleen nog vermelden dat in de maand 
Maart 1629 de fiskaal de Sylla, alle getuigen had gehoord, 
met uitzondering van zes Nederlanders, die in Engeland tegen

ven van

i

2!

f
i

S
1. Cf. Aissema, 5de bock, bladz. 47G.
2. Zie verder Areud, Algcm. geschiedenis des vaderlands, 3de deel, 4de stnk, 

bladz. 343 en 479.
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de Nederl. Oost-Ind. Comp. waren opgetreden en eenige Engel- 
scke getuigen.

De Nederlanders trokken kunne vroeger afgelegde getuigenissen 
in en toen de Engelscke getuigen naar Nederland óverkwamen, 
liet de koning van Engeland den eisck stellen; vooreerst, dat de 
Staten-Generaal zouden verklaren, dat zij evenmin als hij aan de 
gedelegeerde regters opperste regtsmagt zouden toekennen; ten 
tweede, dat de overgezonden Engelsche getuigen, vóór hun ver
hoor als bevoegd zouden worden verklaard en eindelijk, dat het 
vonnis vóór de uitspraak aan den Koning zou worden voorgelegd.

De Staten-Generaal verwierpen natuurlijk deze voorwaarden; 
want onder zulk een voorbehoud verloor het vonnis, voor het 
nog was uitgesproken, alle kracht; evenmin konden op die 
wijze de Engelsche getuigen worden gehoord; op andere voor
waarden weigerden die getuigen voor de regters te verschijnen 
en vertrokken zij onverrigtcr zake weder naar Londen.

Nu deed de fiskaal zijn eisch tot schuldigverklaring der Neder- 
landsclie regters op Amboina, op grond van gepleegde informa
liteiten; maar de gedelegeerde regters maakten een ontwerp- 
vonnis, strekkende tot geheele vrijspraak. Dit vonnis werd op 
den 2den Januarij 1632 ter vergadering van de Staten Generaal 
gelezen, maar niet uitgesproken. Men schijnt het uit eigen 
beweging ook aan den Koning van Engeland te hebben voorge- 
lcgd en nu werd de zaak andermaal op diplomatiek terrein over- 
gebragt. In November 1633 was men langs dien weg zóó ver 
gevorderd, dat ter vergadering van de Staten-Generaal, drie 
concept-actcn werden vastgesteld, welke aan de Engelsche rege
ring werden aangeboden en waarvan de strekking was, om do 
reeds zoo lang hangende quaestie door kostbare schadevergoe
ding uit den weg te ruimen; maar deze acten zijn, naar het 
schijnt, nimmer geteekend L De zaak bleef slepende en ge
raakte meer op den achtergrond, naarmate de binncnlandscke

1. Sccrctc Jlcsol. Statcn-Gcncraal 27, 28 Scpt., 24 Oct. en 6 Nov. 1633.
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verdeeldheid in Groot-Brittannie vermeerderde. De stemming in
Engeland bleef echter, vooral onder de burgerij, de kooplieden 
en het volk, jegens Nederland vijandig. De zaak van Amboina 

dat voortdurend bij de hand lag en dan ook 1was een wapen
gretig door Cromwell werd opgevat. Het geschil werd eerst 
door het 30ste art. van het traktaat van Westminster op den
fV April en door de overeenkomst op 30 Augustus 1654 ge
sloten, tot een einde gebragt; doch ook deze verdragen weer
hielden Karei II niet, om de teregtstelling op Amboina later 
weder op nieuw, als een voorwendsel tot oorlog tegen Neder
land op te werpen.

Toen in 1654 de geschillen tusschen de Engelsche en Neder- 
landsche 0. I. Compagnien eindelijk werden verevend, hadden 
de Engelschen reeds sedert ongeveer dertig jaren, bijna alle 
kracht in den Indischen Archipel verloren. Zij hadden toen reeds 
hunnen hoofdzetel naar Vóór-Indie verlegd en de Nederlanders 
waren van deze lastige naburen verlost. Vóór het echter zoover 
kwam, waren er nog hevige en schier eindeloozc twisten tus
schen de Engelschen en de Nederlanders in Indic voorgevallen. 
Vooreerst was de uitvoering van art. 9 van het op den 21 sten 
Januarij 1623 gesloten traktaat 1 een punt van geschil geweest. 
De Gouverneur-Generaal de Carpentier had aan de Engelschen, 
op hunnen eisch, aangeboden: „dat sy op het eiland Kun, op 
„ soodanige wyze en in alsulcke sterekten en met alsulck gesag 
„ souden vermogen te gaan resideren, als sy daar geseten had- 
„ den, ten tyde van den ingang van het traktaat van 1619 en 
„ dat de Nederl. Comp. het eyland in allen deelc soovecl in 
„ mcnschen vermogen was en de Comp. gehouden was, wilde 
„ stellen in sulcken staat als het was ten tyde van liet tractaat.” 
Eene quaestie over het regt verstand van het tijdstip van het 
status quo, was voor de Engelschen eene tc sekoone gelegen
heid tot twisten, om die ongebruikt te laten voorbijgaan,

1. Zie hierboven bladz. xxx.
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vooral omdat de Engelsclie Comp. op dat oogenblik noch geld 
noch kracht in Indie bezat, om zich op behoorlijke wijze in den 
specerij-archipel te vestigen. De Engelschen weigerden in het 
einde, onder protest, het eiland Run te aanvaarden en daarop 
vestigden de Nederlanders zich aldaar weder in 1625 voor kor
ten tijd. Nadat het eiland door de Nederlanders nogmaals was 
verlaten, wilden de Engelschen in 1638 er zich weder vesti
gen ; maar toen werd hun dit door den- Gouverneur-Generaal 
van Diemen belet 1.

Behalve over het bezit van Poelo-Run, werden er over allerlei 
punten, schier ontelbare acten, replieken, duplieken tussclicn 
de bestuurders der Engelsclie Comp. en de ïïooge Regering in 
Indie gewisseld.

Alles wat de Nederlanders tegenover de Engelschen in Indie 
hebben verrigt, was zonder twijfel niet altijd in overeenstemming 
met de eischen van regt en billijkheid; maar bij de beoordee- 
ling dier verrigtingen mag toch ook niet worden voorbij gezien, 
dat het bijna onmogelijk was om naast de Engelschen in Indie 
te leven en met hen den vrede te bewaren. De aanmatigingen, 
de uittartingen, de plagerijen der Engelschen, waren zonder 
einde; telkens werd door hen over de nietigste zaak groot mis
baar gemaakt, telkens kwamen zij voor den dag met nieuwe 
protesten, telkens gaven zij niet onduidelijk te kennen, dat zij 
zich de eerste natie van Europa rekenden en niet verlangden 
zich te onderwerpen aan de regelen door andoren gesteld. Geen 
menschelijk geduld scheen op den duur tegen die aanmatiging 
bestand en men wordt gedwongen tot bewondering voor hot 
taaijc maar on verzettelijk geduld der ïïooge Regering te Batavia, 
die op alle acten en protesten antwoordde, zonder iets van het 
gezag en de regten der Nedcrl. Comp. prijs te geven.
„zijn hier,” schreef de Carpentier, „met hen (de Engelschen) 
„ als met eene moeijelijeke vrouwe opgescheept, en weten

„ Wij

1. Gen. Missive 3 Jan. 1624 en Gen. Missive 22 Dcc. 1638.
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qualyck boe bet mogelyck is U buyten dispuut en quaestie 
wy UEd. gerechticbeyt sullen mainteneren„ te bonden, soo

bebooren. Wij bidden UEd. dan oock, soo wy in eenige„ nae
„ saken soo circumspect niet gehandeld hebben als U wel wenscli- 
„ ten, ons het ten beste te willen houden, alsoo de kwellingen 
„ en krakeelen oneyndelyck syn en het qualyck mogelijk is, 
„ alles soo in mate en balance te houden, dat de Engelschen ge- 
„ contenteert blijven en UEd. buiten molest gesteld worden.” 

Het was voor de Nederlandsclie Compagnie eene gelukkige
omstandigheid, dat de bewindvoerders der Engelsche Comp. te 
Londen, slechte bestuurders, vooral in geldzaken waren, en de 
Engelsche ambtenaren in Indie zoo onberaden te werk gingen, 
dat zij door eigen toedoen zich zelven, zoowel uit Japan als 
langzamerhand uit den geheelen Archipel werkten, zonder dat 
de Nederlanders met hun bedaard maar aanhoudend overleg, 
groote moeite behoefden aan te wenden, om voordeel uit de 
fouten hunner mededingers te trekken. De Engelschen in Indie 
wachtten den uitslag der onderhandelingen van Europa over de 
zaak van Amboina niet af. Toen de 'Engelsche gezant Carleton 
op den 2den November 1624 te ’s Gravenhage voldoening eischte 
op de drie gewigtige punten, 1 waarmede weinig minder dan 
eene gebeele scheiding tusschen de beide Compagnien en het 
verbreken van bet traktaat van 1619 beoogd werd, had de 
Engelsche president te Batavia reeds verklaard, dat de Engelsche 
Comp. zich onttrok aan vergoeding van of bijdrage tot de kosten 
voor de blokkade van Bantam en voor de vloot van defensie.

5-»

:

Op den Oct. 1624, dus reeds drie weken voor dat Carleton 
te ’sHage zijne propositie deed, leverden de Engelschen te Ba
tavia eene acte over aan de Neerl. Ind. regering, waarbij zij 
uit naam der Engelsche Comp. „ ronduyt verklaarden, dat sy 
„volcomelyck voorgenomen hadden den handel te Bantam alleen, 
„sooals sy best kunnen en geraden sullen vinden te vervolgen,

*

i

1. Zie boven bladz. xxxv.
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„en zich, soo t’eenigsins geschieden kon, oock metter woon 
„ in Bantam neder te setten, sondcr dat sy sich langer aan de 
„ conditiën van het solempneel tractaat en speciale instructie 
„ van de respective Compagnien in Europa en aen de gevolgde 
„ eenparige resolutien cn arresten hij den raad van defensie,
„ op ’t stuck van den Bantamschen handel genomen, langer 
„ begeerden te binden ofte conformeeren; maer ter contrarie 
„ verklaerden van dese t’eenemael sich te ontlasten.” De En- 
gelsche president en zijn raad stelden aan den Gouverneur- 
Generaal de Carpentier de vraag, of: indien de Engelschen de 
blokkade van Bantam verbraken en zij zich in die stad gingen 
vestigen, het NederIandsch bestuur zich daartegen met de wa
penen zou verzetten. Zij hadden de onbeschaamdheid van er 
bij te voegen dat, indien de Nederlanders de wapenen gebruik
ten, de zaak ten einde en hun voornemen verijdeld was; maar 
indien slechts met protesten wierd geschermd en het vraagstuk 
naar Europa ter beslissing wierd overgebragt, dat zij dan met 
de uitvoering hunner plannen zouden voortvaren. De Carpen- 
tier, die volstrekt geen voornemen had om de blokkade van 
Bantam tegen de Engelschen met de wapenen te handhaven; 
maar ook geen lust gevoelde om zijne vredelievende voornemens 
aan de Engelschen bloot te leggen, antwoordde eenvoudig, dat 
de tijd zou openbaren, wat hij doen zou. Dit ontwijkend ant
woord, dat voor twccderlci uitlegging vatbaar was, weerhield 
de Engelschen nog een tijd lang van den terugtogt uit Batavia 
naar Bantam. Maar de Engelschen koesterden sedert eenigen 
tijd nog een ander plan, namelijk: om in de straat Sunda een 
eiland uit te kiezen, dat te bezetten, er een fort op te bouwen 
van daar uit den handel met Bantam en den geheelen Archipel 
te drijven en die sterkte tot een anti Batavia, zoo als zij het 
reeds noemden, op te voeren. Dit plan werd weldra door hen 
ten uitvoer gelegd.

Met zekere uittarting gaven de Engclsche president en Raden 
vooraf kennis van dit voornemen aan Gouverneur-Generaal en
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Zij vertoonden reeds op den 4den November 1624 teRaden.
Batavia, het daartoe ontworpen artikel, dat Carleton op den 
2den November van dat zelfde jaar te ’s Hage aan de Staten- 
Generaal overleverde. Het gold hier de uitvoering van de artt.
24 en 25 van het traktaat van 1619, betreffende het bouwen

I door de Engelschen van forten in den Archipel.
Gouverneur-Generaal en Raden van In die antwoordden hierop, 

dat zij voornemens waren hunne goedkeuring aan zoodanige 
handeling der Engelschen te schenken, zoodra het officieel zou 
zijn gebleken, dat de daartoe volgens het traktaat vereisclite 
overeenkomst in Europa gesloten was. Intusschen had de Car- 
pentier, die reeds sedert eenigen tijd de plannen der Engelschen 
had doorgrond, zijne voorzorgsmaatregelen genomen.

In den aanvang was het hem onbekend, op welk punt in 
straat Sunda de Engelschen zich wilden vestigen. Die onze
kerheid deed de Carpentier en den raad van Indie het besluit 

om „ een der bequaemste en houtryckste eylanden in 
„ straat Sunda te doen occuperen, ten einde meester te zijn van 
„ den aanvoer van hout, van eene libere en ongemolesteerde 
„passage door deselve straat en om te voorkomen collusie, 
„ welke eenige andere natie bij incorporatie van voors. eylan- 
„ den tot groote prejuditie van de Nederl. Comp. sou mogen 
„ attenteeren.” Een klein eskader onder bevel van Jan van 
Gorcum werd nu naar de straat, tot onderzoek van de eilanden 
aldaar, gezonden en de uitslag van dien togt was, dat de eilan
den Bessi en Sebessi werden „ geproclameerd te staan in pos- 
„ sessie, protexie en sauvegarde, van de Hoog-Mogende Ileeren 
„ Staten-Generaal der Ver. Nederlanden.” Op het eiland Sebessi 
werd nu # een klein fort opgeworpen, eene bezetting van 35 
blanke koppen en 12 inlanders daarin gelegd en eenig klein 
vaartuig tot verdediging en ondersteuning daar aan toegevoegd.- 
De Engelschen, die steelsgewijze de blokkade van Bantam reeds

nemen

«S

1. lte3ol. G.-G. en Raden, 23 Augustus 102*1.
2. Resol. G.-G. 1 Oct. 1624.
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geschonden en handel met die stad gedreven hadden, braken op 
den 11 December 1624 van Batavia op, en begaven zich met 
alle hunne schepen en goederen en al hun volk naar het eiland 
Lagoendi,- digt onder de kust van de Lampongs. Op dat eiland 
vestigden zij zich en begonnen er terstond eenc versterking te 
maken, die den naam van anti-Batavia dragen zou.1 De Car- 
pentier en de Raad van Iudie lieten nu de reede van Bantam 
nog naauwer insluiten en door eenige schepen dé handelingen 
der Engelschen in het oog houden.

Door de tijdige en behendige vestiging der Nederlanders op 
Sebessi, welk eiland juist midden in het vaarwater tusschen 
Lagoendi en Bantam ligt, was aan de Engelschen de pas en 
de vrijheid van beweging reeds afgesneden.

Zelden zijn groote verwachtingen zóó spoedig te niet gegaan, 
als die, welke de Engelschen zich van de stichting van een 
anti-Batavia op Lagoendi hadden voorgespiegeld.

Naauwelijks zes maanden, nadat de Engelschen met groot 
vertoon en zegepralende, Batavia hadden verlaten, kwamen zij 
bijna als smeekelingen binnen Batavia terug. Zij bleven op 
Lagoendi niet langer dan tot de maand Mei van 1625. Terwijl 
zij zich veel moeite en kosten met het bouwen en timmeren 
van hun anti-Batavia hadden gegeven, hadden zij aan de groot
ste ellende bloot gestaan. Het eiland was één groot kerkhof 
geworden, meer dan 360 lijken had de grond van Lagoendi 
in zich opgcnoincn en die er van de Engelschen nog waren 
overgebleven, waren zóó verzwakt en uitgeteerd, dat zij zich 
zelfs niet meer tegen stroopende en roovendc visscliers van 
Sumatra cn Bantam konden verdedigen. Eindelijk moesten zij 
zich de vernedering getroosten, om van de Nederlandsche regering 
te Batavia te vragen of deze de goedheid wilde hebben van 
hen met Nederlandsche vaartuigen te doen af halen en weder 
binnen Batavia op te nemen. De Carpcnticr aarzelde geen 
oogenblik zijne tegenstanders uit hunne ellende te verlossen,

1. Gen. Missive, 27 Jauuarij 1G25, en ltcsol. G.-G. en linden, 12 Dec. 1624.
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zij werden naar Batavia gevoerd en een ruim gebouw, tot scliool 
bestemd, werd aan de Engelscben ingeruimd J.

De Nederlanders haastten zich nu ook om liet eiland Sebessi, 
dat wegens ongezondheid bijna onbewoonbaar was, te verlaten. 
In den eersten tijd na deze gebeurtenis, scheen het dat alle 
twisten tusschen Nederlanders en Engelschen waren vergeten; 
„ soo grooten alteratie ende onlust,” schreef de Hooge Regering 
aan de Bewindhebbers, „ als tusschen UEd. en de Engelschc 
„ Coinp. alhier over verscheyden questien; maer insonderheyt 
„ over d’executie van Amboyna ontstaen waren, immer soo groo- 
„ ten vruntschap en ruste is hier sedert onsen jongsten (brief) 
„ wel onversien en onverwacht gevolcht. Naer sy (.de Engel- 
„ schen) ons verclaeren, sullen niet licht weder onderstaen van 
„ Batavia te scheyden, maer hebben voorgenomen met hooge 
„ obtestatie in alle eenparichheyt ende vruntlyckheyt met ons 
„ overeen te comen.” 2

Was de Carpentier edelmoedig geweest, de Engelschen wil-

■

I

1

den zich dankbaar betoonen; maar die gelukkige overeenstem
ming duurde niet lang. Reeds in den loop van het volgende 
jaar begon weder de wisseling van vinnige geschriften en pro
testen ; dan eens naar aanleiding van de vraag of zeker Italiaan 
stond onder het regtsgebied der Nederlandsche of der Engelschc 
Compagnie, dan weder over de betaling van de in- en uitgaande 
regten en tollen te Batavia. Op den 23sten November 1020 
eischten de Engelschen zelfs op hoogen toon, dat, aangezien 
hun koning, Karei I, tegelijk met het sluiten van het traktaat 
van alliantie te Southampton op J September 1025, eene schor-

1

:
= i

sing der represailles aan de Nedcrl. Oost lnd. Coinp. voor den 
tijd van 18 maanden had verleend, zij nu ook gedurende dien 
zelfden tijd alle de voordcclen, welke zij zich bij het trak
taat, van 1619 hadden bedongen iin Indie zouden genieten,;

1. Resol. GG. en lt. 23 Junij 1G25.
2. Zie brief N«. XIV hier achter.
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hoewel zij, noch tot betaling van hun aandeel in de kosten des 
handels, noch tot het medeuitrusten van eene vloot van defensie 
in staat waren. Tot zulk een leeuwencontract liet echter de Car- 
pentier zich niet verleiden.

Eindelijk kwam toch aan al dat twisten een einde en werd 
de Hooge Regering te Batavia, van de Engelschen verlost. 
Omstreeks het najaar van 1627, nadat Jan Pietersz. Coen weder 
in Indie was aangekomen en als Gouverneur-Generaal opgetre
den, gaf de Engelsche president officieel aan de Hooge Rege
ring kennis, dat hij „van zijnen Koning en van de directors 
„ der Eng. Comp. expressen last had, om den handel alleen 
„ en voor eigen rekening te Bantam te gaan dry ven, dat hy 
„ om geen consideratien ter contrarie, soo stricten mandament 
„sou vermogen na te laten, al ware het ook dat zijn leven 
„ daarvan afhing.”

Korten tijd na die verklaring vertrokken drie Engelsche sche
pen, met koninklijke geschenken, voor den Sultan bestemd, aan 
boord en met den koninklijken standaard in top, naar Bantam. 
Het gelukte aan de Engelschen voor zich alleen de handels
betrekkingen in die stad te herstellen en nu verlieten, in de 
eerste dagen van 1628, alle Engelschen met hunne goederen 
en koopmanschappen, het Ncderlandsche grondgebied van Bata
via, om zich binnen Bantam te vestigen.

Gouverneur-Gencraal en Raden van Indie, hoewel zij, zooals 
hun pligt en het traktaat van 1619 medebragten, eerst het ver
trek naar Bantam aan de Engelschen ontraadden en daarna er 
tegen protesteerden, boden echter geen grooten tegenstand tegen 
dat vertrek. Zij wisten dat er voor de ontwikkeling van de 
Ncderlandsche volkplanting, door het vertrek van dien onge- 
regclden troep, niet veel verloren ging, 1 en dat de Engelschen

1. Als kenmerk van de zeden te Batavia in dezen tijd, is niet onbelangrijk, wat men 
in liet dagregister van Batavia ouder 24 Juuij 1G2G leest: Ten vierden, alsoo Syno 
Ed. (d. i. de GG. de Carpentier) by rapport van den Bailliu deser stede verstaeu 
liaddc, datter soo nu endc dan by laten nacht ende ontyde, in drouckcn geselschappen 
ende gelagen, vele luydruchtige ongeregeltheden eude disordren by sommigen van
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door gebrek aan kapitaal toch onvermogend waren, om te Ban
tam veel schade aan den handel der Nederlanders te berokkenen. 
Bovendien had Coen vooraf, op behendige wijze, betrekkingen 
aangeknoopt met Chinesche kooplieden, door wier tusschenkomst 
het grootste gedeelte van de Bantamsche peper toch in handen 
der Nederlandsclie Compagnie te Batavia kwam.

Op deze wijze werd de band, waarmede de Engelschen en 
Nederlandsclie Compagnien sedert 1619 aan elkander waren ge
snoerd, gescheurd en eindelijk geheel losgereten. „Weinig 
„vriendschap en kleine correspondentie houden de Engelschen 
„sedert, met onze natie in Indie;’ schreef reeds in 1628 de 
Iiooge Regering aan het Opperbestuur in Nederland.

De handelsdraden, door de Engelschen in den Indischen Ar
chipel aangeknoopt, ontglipten hun langzamerhand geheel en al. 
De Engelsche president in Bantam schreef weldra zelf, aan zijne 
meesters in Europa, dat de beide kusten van Vóór-Indie nog maar 
alleen de middelen aanboden, om weder een werkelijk aandeel 
in den handel van peper en specerijen voor de Engelsche Com
pagnie te herwinnen.2 Het Engelsche presidentschap te Bantam 
verviel, weinig tijds daarna, tot den lagcren rang van een agent
schap, aan het hoofdbestuur te Soeratte ondergeschikt. Nadcr-

!
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i
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:
d’Engclscbc natie, soo hoogen als lagen standt, in de stadt omgingen ende sulcx ge- 
pleecht wierden, dat den bailliu vermogens syn ampt al over lange eenige dcrselvcr 
dacrovcr ipso facto soude gelicht en voor den gerechte gceauseert hebben, ten ware 
sulcx om ’t respect van de natie ende op hoopc van affstandt van soodanige ongere- 
geltbeden in toecomcnde, naergclatcn hadde, daer noch byvoegende, hoe men seeckera 
keDnisse hadde, dat die conversatie ende familiariteyt van sotnrnige ministers van 
d’Engelsche Comp. met eenige iN'cderlandtscbe vromvspcrsoonen in de stadt by naclit 
ende op onbeboorlyekc tyden, soo 
bepaelingen van alle modcstic ende cerbaerhcyt excedcerde, daervan Syne Ed. mede 
goetgcdacht hadden den president (derEngelschen) te adverteren, ornme by S. E daer- 
inne te versien ende beboorlyckc ordre gestelt te worden; t’eu was Syn Edts. mcyningc 
niet haer eenen regel te prescri beren, waer se gacn ofte niet gaen souden, inaer 
alleculyck wilde Syne Ed. serieuselyck gerecominaudeert hebben, dat de modestie ende

i
i■ groot was, dat het naer de verstaene rapporten, de
=

■*er-**

i civile cerbaerheyt in de conversatie niet te buyteu gegaen wierde.
1. Gener. missive 3 Nov. 1G28.
2. Brucc, Annuals of the honor E. India Comp. vol. I, blada. 271 seq. en 300. 

London 1810.
I
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hand weder tot een presidentschap verheven, dreef de Engelsclie 
kolonie te Bantam nog een tijd lang, den handel, met afwisse
lend geluk. Later sleepte zij een steeds meer kwijnend leven 
voort, totdat in 1684 de Hooge Regering der Nederl. Comp. 
in Indie met den Sultan van Bantam een uitsluitend handels
en vredestraktaat sloot en de Engelschen zich geheel uit Ban
tam terugtrokken.

V. IV



ZEVENDE HOOFDSTUK.

Nog is de reeks van gevolgen der noodlottige teregtstel
ling op Araboina niet ten einde. Die gebeurtenis sleepte, 
behalve de onmiddelijk daaruit voortgevloeide twisten met Groot- 
Brittannie, bovendien middelijk en meer verwijderd nog andere 
gewigtige gevolgen achter zich aan; want daardoor werd ook de 
terugkeer van Jan Pietersz. Coen naar Indie, voor een gerui- 
men tijd vertraagd en de invoering van een meer vrijgevig 
en staathuishoudkundig regerings- en handelsstelsel in Indie 
verijdeld.

De oud-Gouverneur-Generaal J. Pz. Coen was, na cene af
wezigheid van elf jaren, op den 19den September 1023 in 
Nederland teruggekeerd. Op den 9den October verscheen bij 
in de Vergadering der XVII; gaf daar niet alleen een uitge
breid verslag van den staat der zaken in Indie; maar leverde 
er ook een uitgewerkt vertoog in, over de middelen tot herstel 
van ’s Comps. zaken zoo in Indie als in Nederland. Dagen 
lang duurde de beraadslaging voort tussclien Coen en de Ilee- 
ren XVII. Drie hoofdmiddelen van redres, droeg Coen in die 
bijéénkomsten voor, vooreerst: goede, algemeene en afdoende 
bezuiniging en beter regeling van het beheer, zoo in Indie als in 
Nederland; ten tweede, kolonisatie en openstelling van vrijen 
handel in Indie; ten derde, bevordering van den handel met 
Chin^.
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Vooral liet tweede middel werd met aandrang en warmte door 
Coen aanbevolen; bij leverde eene pleitrede voor zijn stelsel 
om Indie door Indie zelve te voeden en te onderhouden; geen 
uitzending meer van zóó groote kapitalen uit Nederland door 
de Compagnie; maar vooral uitzending van volkplanters en 
viijhandelaars, die óf landbouwers en plantagemeesters in Indie 
zouden worden, óf met hunne vaartuigen onder zekere voor
waarden, den handel zouden drijven langs Afrika’s oostkust, 
de kusten en golven van het vasteland van Indie en van een 
groot gedeelte van den Archipel, die op die wijze een grooten 
handelscirkel zouden beschrijven, waarvan Batavia het midden
punt moest zijn. Het was in één woord een stelsel van handel
gedreven door bijzondere personen met consignatie op Batavia.»
Maar dan moest ook de Comp. voor een groot gedeelte haren 
eigen handel in Indie los en aan de vrij handelaars overlaten; 
zij moest naar Batavia, Amboina en Banda, Europeanen en 
inlandsche volkplanters en slaven brengen; op die plaatsen moest 
zij gronden uitgeven, handelsvoordeelen verleenen; zij moest 
voortaan in Indie niet alles zelve willen doen; zij moest ook 
een deel aan de bijzondere krachten overlaten; zij moest zelfs 
niet schroomen vergunning te geven aan eenige bijzondere per
sonen om met eigen schepen, of op de schepen der Compagnie 
koopwaren en volk uit Nederland met licentbrieven van de 
Comp. naar Indie te zenden. Menschen,. schepen en kapitalen 
moesten door doeltreffende middelen naar Indie worden gelokt. 1 

Het stelsel van Coen kwam in vele punten overéén met dat 
der Portugezen, en nagenoeg dezelfde denkbeelden zijn 118 
jaren later door van Imlioff aangeprezen. Ook van Imlioff wilde 
een vrijen handel om de West van Indie, onder zekere voor
waarden in het leven roepen, „ de stad Batavia tot centrum

1. Zie de confcrentien lussclicn Coen en de Ileeren XVII op 9 Oct. 1623 en vol
gende dagen gehouden, hierachter onder N°. I, en ook vooral op bladz. 8 liet reglement op 
den vrijen handel, N°. II; verder Deel I, Opkomst van het Nederl. gezag over Java, 
bladz. uxi en N°. XLIV der aldaar gedrukte stukken.
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falle d’Indiaensche negotie makende.” 1 Ook van Imhoff 
voorstander van Europesche kolonisatie en van uitgifte 

licentbrieven voor den overvoer van eenige handelsartikelen 
op Compagnie’s schepen naar Indie. Maar in vele opzigten was 
het stelsel van Coen in 1623 voorgedragen, op breeder grond
slagen ontworpen, dan dat van van Imhoff in 1741. Beider 
stelsel leed echter aan hetzelfde kwaad, voor beiden was 
de vrijheid meer middel dan doel. Indien echter Coen zijn 
stelsel in toepassing had mogen brengen, dan zou hij, door de 
ervaring verder onderwezen, vermoedelijk de banden, welke 
den handel in Indie belemmerden, meer en meer hebben los
gemaakt; want zijn stelsel bezat dit groote voordeel, dat het 
eene eerste schrede was op den weg om het monopoliestelsel 
te verlaten en' den handel in Indie, met zijn risico en zijne 
reglslreeksche voordeelen over te brengen in handen van bijzon
dere ondernemers.

In het midden dier vergadering van zeventien monopolisten, 
vertegenwoordigers eener begunstigde Compagnie, waarvan alléón- 
handel uitsluitend de grondslag was, moet Jan Pietersz. Coen 
wel buitengewone welsprekendheid en overredingskracht hebben 
ontwikkeld; want niet alleen gelukte het hem zijne toehoorders 
tot zijn gevoelen over te halen, hij wist hen zelfs met geestdrift 
voor zijne plannen te vervullen, zóódat één dier monopolisten 
van later dagen, de advokaat Pieter van Dam, nog GO jaren 
daarna, met zekere huivering over het gevaar, dat de Com
pagnie in 1623 bedreigd had, verhaalt, dat Coen „er sooverre 
„in slaagde, dat men ’t eencmael in syn sentiment 
„ gegaan!”

In de voorjaarsvergadering der Hecren XVII, in Mei 1624, 
kwam het door Coen ontworpen reglement op den handel 
Indie, op de vrije vaart en handel in Indie, op het stichten 
van volkplantingen en het uitgeven van gronden, ter tafel.

„van 
was een ;
van
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Het werd voorloopig in de vergadering gelezen en onder ge
heimhouding aan de Hoofdparticipanten medegedeeld. Na „ ver
scheiden sessien en conferentien ” besloot de Vergadering der 
XVII tot verzending van het stuk naar de bijzondere Kamers. 
Toen op het einde van de maand September van ditzelfde jaar 
1624, de Heeren XVII weder bijéén waren, werd het ontwerp 
nogmaals in tegenwoordigheid van Coen naauwkeurig onder
zocht en breedvoerig besproken en reeds in diezelfde zitting, 
werd het stelsel van Coen aangenomen en het door hem ont
worpen reglement goedgekeurd. Men ging zelfs verder, er 
werd een begin van uitvoering aan gegeven. Reeds op den 
15den December 1623, kort nadat Coen voor de eerste maal 
zijne denkbeelden in de Vergadering der XVII had voorgedra
gen, waren 82 jonge dochters, als eerste uitzending voor de 
volkplanting, vooruit naar lndie gezonden. Nu, in het najaar 
van 1624, schreef het Opperbestuur aan de Hooge Regering in 
lndie: „ dat de Seventien goedgevonden hadden, om op goede 
„ conditiën sekeren vryen handel aan particulieren in lndie toe 
„ te staen, gelyk mede dat eenige particulieren met hunne 
„ eigene of der Compagnie schepen en alsucken cargasoen en 
„ kapitaal als goedvinden, naar lndie zullen mogen varen.”

Er werd reeds een bijzonder reglement op de vaart uit Neder
land naar Batavia, in bewerking genomen en weldra vastge
steld; inmiddels hadden reeds in Delft eenige bijzondere per
sonen cene uitrusting naar lndie aangevangen en scheepten 
anderen zich, in Zeeland op de schepen der Compagnie met 
hun eigen koopwaar, in.

Niemand kon beter en met meer voorliefde het nieuwe stelsel 
in toepassing brengen, dan de ontwerper zelf, Jan Pietcrsz. 
Coen. Dit begreep teregt ook de Vergadering van XVII, die op 
den 3dcn Octobcr 1624 dan ook dadelijk het besluit nam:
1 vermits het geconcipieerde ende alsnu gearresteerde reglement 

lndie, het nu noodig is, dat bekwame personen in dienst 
de Ver. Comp. in Oost-Indie worden gebruikt, die met

„ van 
„ van
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„ goede kennisse en genegenheid hetzelve kunnen helpen aldaar 
„ bevorderen en in praktyk stellen, om de verwachte vruchten 
„ daarvan op het spoedigste te kunnen smaken .
„ ook niemand heter tot bevordering van ’t voors. reglement en 
„redres kan gebruikt worden, als de Heer Generaal Coen, die 
„ daartoe als eerste auteur de beste kennis en genegenheid zal 
„ kunnen gebruiken, dat by gecommitteerden aan den Heer 
„ Generaal Coen zal worden verzocht of Z. E. zich nog wil 
„ laten gebruiken in qualiteit van Gouverneur-Generaal om met 
„ de eerste vloot naar Indie te varen.”

Coen gaf te kennen, dat hij eerst in het huwelijk wenschte 
te treden en hoewel hij zich tamelijk op prijs hield, betoonde 
hij zich toch geneigd, om als Gouverneur-Generaal naar Indie 
terug te keeren. Het sluiten van zijn huwelijk en een daarop 
gevolgde ziekte, vertraagde aanvankelijk zijn vertrek; toch was 
hij weldra gereed om de reis te aanvaarden. Die vertraging 
had echter noodlottige gevolgen, want weldra werd het vertrek 
van Coen uit andere oorzakeu onverwacht opgehouden, en ver
liep dientengevolge het voor een meer vrijgevig handelstclsel, 
gunstige getijde.

Zoodra men in Engeland, door den Britschen gezant Dudley 
Carleton, kennis had gekregen van de herkiezing van Coen tot 
Gouverneur-Generaal over Neerlands-Indie, spanden de Engelschc 
llegering en de Engelsche Oost-Indische Comp. alle krachten 
zamen, om de terugkomst in Jndie van dien gevreesden land
voogd te beletten. Carleton rigtte op ,77- December 1024 zijne 
eerste memorie met dat doel tot de Staten-Generaal, 1 en verzocht 
daarin, dat zij aan Jan Pietersz. Coen den terugkeer naar In
die zouden verbieden, op grond dat hij de oorsprong en aan
stoker was geweest van alle twisten, welke in Indie tusschcn 
Nederlanders en Engelschen hadden plaats gehad, dat hij het 
traktaat van 1619 had geschonden en dat de Engelschen reden

l. Extrait du memoire de l’ambassadeur dc S. M. do la Gr. lirct. (7. dccembrc 
1624. Lias Eugelaud.
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hadden om te vreezen, dat door de verheffing van hunnen ouden 
vijand tot Gouverneur-Generaal een tweede kwaad ontstaan zou, 
erger dan het eerste. Toen in het voorjaar van 1625 Coen 
gereed stond om aan boord te gaan, werd de aandrang van 
Carleton nog sterker. In eene hevige memorie van grieven of 
„memorie van objectien” leverde hii, op den laatsten Februarij 
1625, nagenoeg eene acte van beschuldiging tegen Coen in bij 
de Staten-Generaal, waarin Coen werd voorgesteld als straf baar, 
omdat hij „ door syne insolentien, outragien en onwaardigheden 
„ tegen het traktaat van 1619 en tegen de Engelsche natie de 
„ perturbateur was geweest van de gemeene ruste der beide 
„ Compagnien.”
Bewindhebbers der Oost-Ind. Comp. mede te deelen en aan 
gecommitteerden uit de Heeren XVII voor te houden 
„ Koning van Engeland den Gouverneur-Generaal J. Pz. Coen 
„ aanmerkte als degene, die de fundamenten van de questien 
„ in Indie had gelegd en dat in de tegenwoordige omstandig- 
„ heden 2 zijn terugkeer naar Indie, in Engeland zou worden 
„ aangemerkt tot een trots en teycken, dat men niet gesind 
„ is, aldaar in goede correspondentie te leven en dat om die 
„ reden aan de Kamers van Amsterdam en Middelburg en aan 
„ Coen zelven zou worden gelast, het vertrek naar Indie op te 
„ houden tot een nader besluit der Staten-Generaal.” 3 Kort 
daarop kwam de tijding, dat Koning Jakobus was overleden, 
en nu meenden, naar het schijnt, de ook op staatsgebied in
vloedrijke Bewindhebbers het vertrek van Coen te kunnen door
drijven; doch de Staten-Generaal herhaalden nu aan Coen zelven 
het bevel „ dat hij zich niet had te onderstaan van te vertrekken.” 4

De Staten-Generaal besloten dit stuk aan de

dat de

1. Objectie» tegen J. Pz. Coen. exb. uit0, i'ebr. 1G25. Lias Staten-Generaal Oost- 
Indic en Eugeland.

2. Zie hierboven bladz. XXXVJI; men was toen tc midden der ondcrhandelingen 
de zaak van Amboiua cn de algem. Staten zochten toenadoring tot Engeland.

3. Kosol. Staten-Generaal 4 en 5 April 1625.
4. llcsol. Staten-Generaal 17 April 1625.

over



!

V

LVI

Intusschen had dit oponthoud, aan de tegenstanders van het 
meer vrijgevige handelsstfelsel van Coen, de gelegenheid geopend 
om tegen dat stelsel een veldtogt te openen.

Reeds sedert 1622 werd er in Nederland eene hevige oppo
sitie tegen de Bewindhebbers der Vereenigde Oost-Ind. Comp. 
gevoerd, door cenigen 
noemden.

De hoofdleiders dier oppositie waren: Claude de Groot, David 
Nuyts, Daniël de Labistrate, de welbekende advocaat Simon a 
Middelgeest en meer anderen. Isaac Lemaire zelf treft men 
onder die tegenstanders niet meer aan, die oude vijand der Com
pagnie was afgeleefd en stierf te midden van den hernieuwden 
strijd in 1624; maar de haat, die hem bezield had, scheen ge
varen in de jongeren, die den door Lemaire aangevangen tegen
stand nu voortzetten.

Met onstuimigheid en niet zonder persoonlijke verwijten tegen 
Bewindhebbers, die met name genoemd en van kwade prak
tijken beschuldigd werden, eischtcn de tegenstanders hoofdza
kelijk de navolgende punten: dat de Bewindhebbers behoorlijk 
algemeene rekening en verantwoording van hun beheer aan de 
participanten zouden doen, wat zij sedert de oprigting der algem. 
Comp. nog niet gedaan hadden; dat een vierde gedeelte der 
bewindhebbers telkens om de twee jaren zou aftreden en door 
anderen vervangen worden, „ opdat mogt worden weggenomen 
„alle continueele heerschappij, welke gemeenlijk strekt tot nadeel 
„ van de Comp. en tot eigenbaat van degenen, die eene perpe- 
„ tueele regering bezitten; ” dat de benoeming der Bewindheb
bers zou staan aan die hoofdparticipanten, die in de Comp. 
evenveel aandeel hadden als de Bewindhebbers; dat alle parti
cipanten, ook bijzondere personen, die voor f 50,000 aandeel
houders waren, een agent bij het bestuur zouden mogen stellen; 
dat de provisien en emolumenten van do Bewindhebbers zouden 
worden afgeschaft en vervangen worden door een billijk, vast 
inkomen; dat bij iedere Kamer eenigc gecommitteerden uit de

die zich „ dolerende participanten ”
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hoofdparticipanten jaarlijks inzage zouden hebben van de Kamer- 
rekeningen, en inspectie van de kas en de pakhuizen der Com
pagnie; dat „ten einde particuliere baetsoeckerij ” tegen te gaan, 
geen Bewindhebber zou mogen koopen of verkoopen, hetzij 
voor zich zelven, hetzij voor anderen, direct of indirect iets 
van ’s Comps goederen, op verbeurte van de Bewindhebbers- 
plaats en van de bezoldiging daaraan verbonden.

Uit de in vele opzigten billijke eisschen, kan men eeniger- 
mate de bestaande misbruiken afleiden. Maar de dolerende par
ticipanten lieten het daarbij niet rusten; zij grepen nu ook naar 
andere, minder prijzenswaardige middelen van tegenstand. Zij 
hadden, hoe weet men niet, kennis verkregen van de voorstel
len van Coen en van de daarop gevolgde besluiten der Verga
dering van XVII en nu voerden zij onder hunne andere grieven, 
te midden van de hevige twisten met Engeland, over de zaak 
van Amboina en over het vertrek van Coen, bij de Staten-Gene
raal ook dezen aan, dat door het stelsel van Coen en het be
sluit der Bewindhebbers tot liet openstellen van een vrijen handel 
in Indie, hunne regten van participanten in een handelsligchaam 
met monopolie, bij octrooi gewaarborgd, werden verkort en het 
traktaat van 1619 met Engeland gesloten, 1 werd geschonden. 
Zij verzochten om die redenen, schorsing der besluiten van de 
XVII en een bevel van de Staten-Generaal aan Coen, dat hij 
aan HU. IIo. Mo. „ onderrigting had te geven, met zoodanige 
„ reden van wetenschap als waarmede hij meent staande te houden, 
„ dat de openstelling van een vrijen handel, meer en zekerder 
„ voordeel zou opleveren voor de gemeene participanten van de 
„ Comp.” 2

Als men op de dagteekening let, waarop het stelsel van Coen 
door de oppositie, als middel tot bestrijding der Bewindhebbers

1. Niemand dan dc tegenwoordige deelhebbers in de beide Comp. zou genot hebben 
van het traktaat van 1019, art. 28 van bet traktaat, zie .01. X, bldz. CXXVI,

2. Hcrnonstrantien der dolerende participanten, cxh. 17 Maart, 9, 13Mei, OJuuij 
1025. Lias Oost-lndie.
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werd aangegrepen, dan verklaart het zich, hoe de Kamer van 
XVII niet geheel zonder schijn van waarheid, de dolerende 
participanten durfde te gemoet voeren, dat zij waren „de pen- 
„ sionarissen van Engeland.”

Intusschen vond deze grief der dolerende participanten weer
klank bij de Staten-Generaal, die er zich meer of min over 
gekwetst betoonden, dat zij tot nu toe onkundig waren gelaten 

de voorstellen van Coen en de daaropgevolgde besluiten 
der Heeren XVII. Tegelijk met de belofte, dat Coen in Neder
land zou worden opgehouden, werd door de Staten-Generaal 
de mededeeling van het concept-reglement op den vrijen han
del van de Bewindhebbers afgeëischt; 1 maar dezen draalden 
geruimen tijd met de mededeeling van dit belangrijk stuk.

Intusschen schreef Coen, wrevelig over den tegenstand, die 
hij nu in alles en van alle zijden ondervond, met bitterheid 
aan de Staten-Generaal: „ in plaats van eere en recompense 
„ heb ik uwe expresse bevelen om hier te lande te blyven wel 
„ ontvangen; met wat regt dit bij eene vreemde natie verzocht 
„ is, en met wat meening deze ophouding zoo onvoorziens en 
„ onverhoord geschiedt, kan ik onder reverentie niet bedenken.” 2

De Kamer van XVII, hoewel toen nog geheel het stelsel 
van Coen toegedaan, durfde na herhaling der bevelen van 
de Algemeene Staten, het opgevraagde concept-reglemcnt niet 
langer terughouden; uitstel scheen niet langer mogelijk en op 
den 19den Junij 1625 werd het eindelijk aan de Staten-Gene
raal overgeleverd. Het werd door dezen dadelijk aan de hoofd
participanten opgezonden, met verzoek dat zij hun advies daar
over zouden uitbrengen; doch dit advies is nooit gevolgd. Sedert 
dien tijd verloor Coen, naar het schijnt, den aanhang aan zijn 
stelsel. Het concept-reglement, hoewel reeds vastgesteld, werd 
weggeduwd, verstikt, van de 66ne vergadering op de andere 
werd het eindbesluit uitgesteld. Men liet, en daarin is men

van

*v

Jte-*

1. Jlesol. Staten-Gcnerl. 25 en 17 April, 31 Mei, 2 Junij 1625.
2. Brief van Coen aan Ho. Mo., 22 April 1625. Lias Oost-indie.

;
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in Nederland ten allen tijde nog al bekwaam geweest, denman 
met initiatief en eigen vindingskracht doodloopen, tegen een 
bestendig werkeloozen wederstand, de opgewekte geestdrift liet 
men langzamerhand uitdooven, tot dat de partijen, der mono
polisten, der gidsen op den bekenden weg, der voorstanders 
van de bestaande toestanden, weder genoeg krachten hadden 
verzameld, om op den 29sten Maart 1626, bij de vergadering 
der Zeventien Bewindhebbers het besluit door te drijven, dat 
n het punt van den vrijen handel in Indie voortaan tot beter 
,, gelegenheid uit den beschrijvingsbrief zal worden weggela- 
„ ten.”
hebbers gelukt was, om 
tegenstand der Engelschen, den Gouverneur-Generaal J. Pz. Coen 
in den aanvang van 1627, bijna steelsgewijze uit Nederland 
naar Indie te doen vertrekken; maar daardoor ook tevens de 
krachtigste strijder voor meer milde handelsbcginselen, van de 
baan was geschoven, stak de monopoliegeest zegevierend het 
hoofd weder op en zond de Vergadering van XVII op den 10 
Aug. 1627 aan Coen het stellig bevel achterna, „dat alsoo voor 
„ dezen aan de Zeventien eenige ouverturen zijn gedaan, tot 
„openstelling van den vrijenhandel in Indië, zij op ’l serieust 
„ verbieden eenige opening van den vrijenhandel toe te staan 
„ op den voet van voorgaande concepten ofte andere diergelijke 
„ in eenigerhande manicre” ! 2

Op deze wijze werd het koloniale- en vrijhandel-stelsel van 
Coen verijdeld. Coen had den slag verloren. Zijne nederlaag 
moest onvermijdelijk teleurstelling bij hem wekken, mismoedig
heid bij hem achterlaten. Den man met eigen vindingskracht 
begaafd, had men tot een geschikt werktuig verlaagd; zijne 
verwachtingen van de toekomst schenen begoochelingen, zijne 
grootsche plannen slechts luchtverhevelingen te zijn geweest.

Toen het eindelijk aan sommige invloedrijke bewind- 
niettegenstaande den voortdurenden

1) Jtcsol. Uil. XVII. (ld. ‘29 Maart 1626 en volgende dagen, zie hier achter bladz. 7.
2) Uitg. Missiven der 1111. XVII, 10 Aug. 1627, zie hier achter bladz. 22.
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; De vleugelslag van den adelaar was gebroken. Men bespeurt 
het in de brieven, welke Coen, gedurende zijne tweede landvoogdij 
naar Nederland'afzond; zij zijn op verre na niet, in dien krach - 
tigen, aanwakkerenden en vrijen toon geschreven, als die van 
vroeger dagen. Zij mogen meer bescheiden, misschien meer ge
past zijn, de gloed en de warmte van weleer ontbreken er aan. 
Hoe menig jong en krachtig man, uit wiens denkend en vrucht
baar brein, uit wiens schrander hoofd, iets nieuws, iets buiten
gewoons, iets grootsch was voortgekomen, werd niet op deze 
wijze in zijn eersten hoogen vlugt gestuit, om neder te vallen 
op het alledaagsche, op het voor allen bereikbare en dan, onder 
de menigte der middelmatigen vermengd, langzamerhand weg te 
kwijnen, omdat in het maatschappelijke leven, hij die tegen 
de gevoelens der meerderheid strijdige denkbeelden ontwikkelt 
ook al zijn die denkbeelden uitstekend, te dikwijls kille onver
schilligheid, wantrouwen, tegenzin of naijver ontmoet.

i
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ACHTSTE HOOFDSTUK.

Terwijl in Europa de strijd tusschen de Engelsche en Neder* 
landsche diplomaten en tusschen de voor- en tegenstanders van 
Jan Pietersz. Coen en zijn stelsel nog werd voortgezet, voerde 
de Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier inmiddels het 
gebied in Indië. Het bestuur van de Carpentier droeg een ander 
karakter dan dat van zijn voorganger. Coen was opgetreden 
als veroveraar en grondlegger van het Nederlandsch gebied op 
Java. Zijn opvolger de Carpentier had tot taak, het nog vlugtig 
geschetste werk langzamerhand te voltooijen, de gestrooide zaden 
wortel te doen schieten. Het bestuur van de Carpentier schit
terde dan ook [niet door oorlogsfeiten; maar kenmerkte zich 
door eeue rustige voortvarendheid, om de verspreide deelen van 
den jeugdigen staat tot één geheel te vormen. Onbillijk is de 
Carpentier door bijna alle geschiedschrijvers behandeld, die van 
hem met slechts weinige woorden gewagen; terwijl hij met 
eerbied onder de opperlandvoogden van Neerland's-Indie verdient 
genoemd te worden; omdat hij te midden der somtijds onver- 
dragelijke plagerijen der Engelschen en van de talrijke, omslag- 
tige en netelige werkzaamheden, welke het regtsgeding van 
Amboina hem opleverde, steeds rustig voortging met het nemen 
van nuttige maatregelen en gewigtige besluiten.

In de eerste plaats wijdde hij zijne zorgen aan eene betere 
regeling der belastingen, welke de burgerij te zwaar drukten;

t
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de uitoefening van den openbaren eeredienst en aan het 
t’allen tyde,” zoo als de Cavpentier zich uitdrukte,

aan
onderwijs
„ tot yoorderinge van den algemeenen welstand by alle christe- 
„ lyke magistraten in sonderlinge sorge en recommandatie ge-

1> »

Eene verbeterde inrigting van het regtswezen was„ houden.”
evenzeer een onderwerp van zijne zorgen. Door officieelc afkon
diging bevestigde de Hooge Regering de invoering der plakkaten 
van de Staten van Holland op het stuk der justitie van 1 April 
1580, op de successie en de verklaringen dierzelfde Staten van 
13 Mei 1594 en 18 December 1599. Ook werd eene verbe-

ï

terde ordonnantie en instructie voor het collegie van schepenen 
en voor den baljuw afgekondigd, het regtsgebied van den baljuw 
en van den advokaat-fiskaal werd nader omschreven, de „ ordi- 
naris raad des casteels” werd, „om desselfs aensien ende 
respect te vermeerderen” tot een raad van justitie verheven, 
als ligchaam „ waarbij niet alleen gebesoigneerd en gesenten- 
„ tieerd zou worden over alle dagelijksche voorvallende zaken, 
„ zoo crimineel als civiel, rakende de Comps. dienaren; ” maar 
ook als hof van appel van de schepenbank 2.

In overleg met den raad van Indie stelde de Carpentier ook 
een, zoo hoog noodig, reglement vast op de maniere van pro
cederen in crimineele zaken, voorts nog ordonnantiën op het 
stuk der arresten, der desolate boedels en der geprivilegieerde 
schulden. Hij rigtte ook eene weeskamer op, stelde daarvoor 
de eerste ordonnantie vast en vulde de bestaande verordening op 
de slaven en lijfeigenen aan. 3 Onder het bestuur van de Carpentier 
kwam ook eene betere regeling tot stand van den ontvangst en 
de heffing der verschillende inkomsten. Het landskantoor werd

1. Zie hier achter N°. IX.
2. Zie hier achter N°. XI; hij lies. 7 Julij 1C2G werd door GG. en Kaden ook 

aan den ltaad van Justitie een afzonderlijk wapen en zegel gegeven, waarop het beeld 
der justitie stond afgeheeld met een zwaard in de eene en eene weegschaal in de andere 
hand, hoven de poort van het kasteel liatavia.

3. Zie N#. X eu XI.
I

-
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gesteld onder een ontvanger en licentmeester, ieder bijgestaan 
door twee substituten, en een reglement werd uitgevaardigd 
betreffende bet opzigt over en de inschrijving der generale 
landsinkomsten. Tot den werkkring dezer twee ambtenaren 
behoorde het opzigt over de boom en de boomwachters, de 
inspectie van alle inkomende en uitgaande schepen en vaartui
gen, de registratie en tauxatie van alle aangegeven in- en uit
gaande goederen, het ontvangen en te boek brengen van alle 
ontvangen regten, de uitgifte daarvoor van de licentbrieven, 
de ontvangst der hoofdgelden van de Chinezen en andere inwo
ners , van de belastingen der tappers, visschers, hout- en koraal- 
haalders, en van de overige verpachte middelen. De boeken 
van het landskantoor moesten maandelijks worden afgesloten en 
aan den Gouverneur-Generaal of zijne gecommitteerden worden 
overgeleverd. Ontvanger noch licentmeester mogten compose- 
ren of transigeren, dan alleen over kleine frauden, en ook dan 
nog alleen met voorkennis en toestemming des voorzitters van 
den raad van justitie. De licentmeester moest bovendien alle 
gezantschappen of andere aankomende vreemdelingen ontvangen 
en zoo noodig tot den Gouverneur-Generaal leiden en hun weder 
uitgeleide doen 1. Ook een collegie van kleine zaken werd 
door de Carpentier ingesteld 2. Een gewigtig besluit 'werd er 
voorts nog door dezen opperlandvoogd omtrent het grondbezit 
genomen, waarbij „ de landen en tuinen voor desen by forme 
„ van leen uitgegeven, veranderd werden in vrye, eygen, allo- 
„ diale en patrimoniëele goederen.” 3 De aanplant van rijst
gewas en klapperboomen, de gezondheids-politie binnen Batavia, 
inzonderheid met het oog op de noodzakelijkheid om de opéén- 
hooping der Chineesche bevolking tegen te gaan, de stichting 
van een stadhuis, ten einde behoorlijke lokalen te verkrijgen 
voor de schepenbank, de secretarie, de weeskamer en voor een

1. Kesol. (*G. en R. 1 1'cbr. 1027.
2. Kesol. 4 Fcbr. 1G27.
3. Kesol. 1 l’’ebr. 1627, zie bier achter N°. XII.
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gevangenkuis, waren bij voortduring onderwerpen van de zorg 
der Hooge Regering 1. Ook aan liet brengen van kasteel en 
stad in goeden staat van verdediging werd door de Carpentier 
voortdurend en krachtig gearbeid; niettegenstaande de Neder- 
landscbe burgerij met echt Hollandsche pruttelgeest tegen alles 
wat oorlogskosten in vredestijd heet, bezield, en „ die toch de 
„ minste tot de gemeene werken contribueerde en de meeste 
„ daarop sprak, zich tegen extraordinaire belastingen voor dat 
„ doel formaliseerde ende eenichsins zich onwillich betoonde.” 
Ondanks die tegenwerking kon de Carpentier, toen hij de 
teugels van het bewind had neergelegd en in het vaderland 
was teruggekomen, in zijn verslag aan de Staten-Generaal ver
klaren, dat bij het eindigen van zijn bestuur, het kasteel van 
Batavia in zijne vier punten met goede aarden gordijnen was 
ingesloten, behalve aan de zeezijde, waar eene sterke palissade 
was aangebragt; dat de gracht aan de landzijde tot eene breedte 
van 300 voet en tot eene diepte van 10 voet was gegraven; 
dat de stad, zuidwaarts van het kasteel, ten oosten van de 
groote rivier aangelegd, door een aarden wal van 36 voeten 
hoog met twee bolwerken en reduiten en doorgaande gracht of 
singel van de kasteelsgracht tot aan de rivier was beveiligd. 
Daar bitmen lag de stad met straten, stegen, burgwallen en 
grachten doorsneden, door bruggen verbonden, zoodat zij, sedert 
het vertrek van haren stichter, Jan Pietersz. Coen, een geheel 
ander meer voltooid aanzien verkregen had en tegen den aan
val van een inlandschen vijand verdedigbaar was 2.

Niet minder oplettendheid besteedde de Carpentier aan de 
betrekkingen met de vorsten van Java. Tot Bantam bleef hij 
aanvankelijk in dezelfde verhouding, de haven van Bantam 
bleef door de Ncderlandsche schepen geblokkeerd en van tijd

1. Zie brieven van GG. eu Raden dd. 27 Januarij cn 27 October 1626, 26 Uec. 
1626 cn Resol. 9 April 1626.

2. Algem. verslag vau de Carpentier aan de Ho. Mo. HU. de Staten-Generaal 
der Ver. Nederl. Vergelijk ook hier achter N°. XIX, blad/.. 116.

II: '



LXY

tot tijd vielen er eenige vijandelijkheden voor, tnsschen onder- 
hoorigen van Bantam en Batavia. Toen echter in 1624 de oude 
Pangéran rijksbestierder het bewind had nedergelegd en hij 
niet lang daarna, in 1626, was overleden, werd de verwijdering 
tusschen het bestuur te Bantam en dat te Batavia langzamer
hand minder groot. Hoewel de Bantamsche regering zich terug
getrokken hield, deed zij toch onder de hand, door middel van 
Chinesche kooplieden herhaald aanzoek bij de Carpentier, dat 
een Nederlandsch gezantschap naar Bantam mogt gezonden wor
den. De Carpentier en de raad van Indie onthielden er zich 
gedurende eenigen tijd van, om aan die uitnoodiging gehoor te 
geven; maar eindelijk werd toch, op aandrang van een groot 
Chinees handelaar, Sin-Suan genaamd, in de maand Junij van 
1626, regtstreeks met de Bantamsche regering eene onderkan - 
deling over den aankoop van peper aangeknoopt. De aldus 
feitelijk herstelde betrekkingen tusschen Batavia en Bantam, 
werden wel kort daarna, door nieuwe misverstanden weder 
afgebroken; maar sedert schijnt toch de Bantamsche regering 
oogluikend den uitvoer van peper naar Batavia aan Chinesche 
handelaars te hebben toegelaten, zonder dat het openlijk bleek, 
dat Javanen zich daarmede bemoeiden. 1

Verdeeldheid tusschen de hoofden van Bantam onderling, 
schijnt vooral de oorzaak te zijn geweest, waardoor meer toe
nadering tot Batavia destijds werd tegengehouden. De Hooge 
Regering te Batavia van hare zijde, ging voort met dezelfde 
staatkunde tegenover Bantam te volgen, deels omdat zij vreesde, 
dat de Engelschen te veel voordeel uit eene opheffing der blok
kade zouden trekken, deels ook omdat, zooals de Hooge Rege
ring zich in 1626 in een brief aan het Opperbestuur in Nederland 
uitdruktc, „ voor Batavia's progres geen stoot schadelijker zou 
„ zijn dan de opening van Bantam.” Behalve door de belemmering 
van zijnen handel leed het rijk van Bantam in 1625, bovendien

1. Cf. hierachter de brieveu van 3 Januarij 1624, 27 Jauuarij, 27 October 1625 
en 13 December 1626, N°. VI, XIII, XV, XVII.

V. v
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veel door eeue groote sterfte, die in dat jaar over geheelnog
Java heerschte. De Pangéran zocht de door hem geleden ver
liezen te herstellen, door eene schatting van de bevolking der 
Lampongs te heffen.

Ook in zijne verstandhouding tot den Panembakan van Ma- 
tarara volgde de Carpentier, zooals wij reeds gezien hebben 1, 
den weg door zijn voorganger J. Pz. Coen aangewezen.

In de maand Mei van 1623, was Dr. de Haen andermaal 
naar Karta gezonden. Het doel dezer zending was geweest, 
van den Panembakan, onder aanbieding van brieven en ge
schenken, grooteren toevoer van rijst uit de kustplaatsen van 
Java naar Batavia te verkrijgen. Onder betuiging van groote 
welwillendheid was Dr. de Haen door den Panembakan ont
vangen , die de verzekering gaf dat hij ook met den Gouverneur- 
Generaal de Carpentier even als met diens voorganger in vrede 
en bondgenootschap wilde leven, dat hij ter wille van die 
vriendschap den Nederlandscken Opperlandvoogd wilde waar
schuwen, dat Bantam het voornemen koesterde om zamenge- 
spannen met de Portugezen, weldra een aanslag op Batavia te 
wagen; dat alle voorgaande misverstanden moesten vergeten 
worden; dat hij voortaan niet meer wilde luisteren naar de 
kwaadsprekers van de Hollanders en dat het zijn verlangen 
was, dat de prauwen met rijst geladen, uit de zeeplaatsen van 
Java niet meer naar Palembang, Malakka of elders naar zijne 
vijanden; maar naar zijne vrienden en bondgenooten te Batavia 
hare lading brengen zouden.

In het volgende jaar, 1624 vaardigde de Carpentier nogmaals 
een gezantschap aan den Panembakan af. Ook nu weder was 
dringend rijstgebrek te Batavia, de reden dezer bezending. Door 
misgewas en door den voortdurenden oorlog op Java werd de 
aanvoer van dit onmisbaar voedsel, te Batavia hoe langer hoe 
meer belemmerd. De llooge regering liet wel rijst uit Acliter- 
Indië, uit Vóór-Indië en van Sumatra halen

*

maar eene
1. Zie boven bladz. II.

;
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geregelde aanvoer van rijst uit de kustplaatsen van Java, in 
verband met den ruilhandel in kleeden, was eene zaak van te 
groot gewigt, om niet nogmaals een gezantschap naar Mataram 
te zenden, ten einde langs dien weg den invoer van rijst te 
herstellen. In den aanvang van Augustus (1624) werd de opper
koopman Jan Vos, met gevolg, brieven en geschenken over 
Demak naar Karta gezonden, onder voorwendsel van den 
Panembahan geluk te willen wenschen met de schitterende over
winningen door hem op Madoera behaald. De Panembahan had 
namelijk, na eerst lang Soerabaija aan de landzijde vruchteloos 
te hebben belegerd, zijne legers naar het eiland Madoera over- 
gebragt en daar had hij eene volledige overwinning bevochten. 
Zoo al niet het geheele eiland, zeker toch het westelijk gedeelte 
er van, was door den Panembahan veroverd. Veertigduizend 
menschen werden op last van den vorst van Mataram, uit hunne 
woonplaatsen op Madoera gesleept en naar de landstreken van 
Grissée en Joertan op Java overgebragt. De vorsten en grooten 
werden met vrouwen en kinderen als gevangenen te Karta bin- 
nengebragt. Twee Pangérans van Madoera wisten aanvankelijk 
aan de handen der Javanen te ontsnappen; één dezer, de vorst 
van Arissabaija ontkwam naar Bantam; maar ook hier was hij 
niet veilig, want de Bantamsche regering zwichtte voor de be
dreigingen van den Panembahan en leverde den Madoereschen 
vorst uit. De grimmige despoot van Mataram eerbiedigde den 
overwonnen vijand niet; maar liet de vorsten van Madoera, 
allen binnen Karta ter dood brengen '. liet Nederlandsche 
gezantschap onder leiding van den opperkoopman Vos kwam 
te Karta aan, kort nadat Arissabaija, dat van de steden op 
Madoera nog het langst had stand gehouden, voor de wapenen 
der Javanen was bezweken.

De opperkoopman Vos werd met onderscheiding behandeld 
en zelfs tot op het geheim bitjara-plein van den Panembahan 
tocgclatcn. Aanvankelijk hadden de meest vertrouwde raads-

1. Zie hierachter den brief van 27 Jan. 1625, NT°. XIII en Journaal van J. Vos, N°. VIII.
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lieden van den Mataramschen vorst pogingen in het werk gesteld 
de suzereiniteit van Mattaram over Batavia door den Neder- 

landschen gezant te doen erkennen. Zij wilden namelijk den 
opperkoopman er toe brengen dat hij zich den titel zou laten 

- welgevallen van: „slaaf, afgezant van den slaaf des Pangérans 
Ing-'Ngologo ”; maar 
dat de Hollandsche koopman gaf: „ de Gouverneur-Generaal de 
„ Carpentier is slaaf noch dienaar van den Keizer van Mataram; 

wel diens goede vriend en zijn Edelheid is aan niemand

om|

die poging stuitte af op het fiere antwoord,

„ maar
„ onderdaning, dan alleen aan God en den Koning van Holland!” 
Die krachtige taal schaadde niet aan de goede verstandhouding;
integendeel, het was als'of de betuigingen van vriendschap er 
des te uitbundiger door werden, het gebied van Mataram, zoo 
werd er gesproken, stond open voor de Nederlanders om 
daar naar welgevallen te komen handelen. De Panembahan 
deed echter ook een verzoek aan den Nederlandschen gezant; 
eerst bij het officieele gehoor; dat de Gouverneur-Generaal geen 
hulp aan Soerabaija verleenen zou; naderhand, 11a afloop van 
het gehoor, liet hij door zijne vertrouwde staatsdienaren onder 
de hand aanzoek doen, om hulp en bijstand van Nederlandsehe 
schepen, ten einde daarmede Soerabaija van de zeezijde in te 
sluiten. De opperkoopman Vos antwoordde: dat hij geen last 
had om over diergelijke gewigtige zaken in onderhandeling te 
treden, dat hij het dus beter oordeelde, dat de Panembahan 
een gezant naar Batavia aan den Gouverneur-Generaal en den 
Raad van Indië afvaardigde om bepaalde voorstellen daarover 
te doen. De Panembahan wilde daarvan echter niets hooren

1

-

en liet onbewimpeld antwoorden : „ dat dit de eerste reys was 
„dat hij eenige assistentie van S. Ed. begeerde of versocht 
„hadde, en dat, soo het hem geweijgerd rnogt worden van 
„Sijn Ed. sijn gesant beschaempt soude staan en tot groot 
„naedeel van S. Majest. strecken, waerover syne vyanden zich 
„zeer souden verblijden.

1. Zie hierachter N°. VIII.

;
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In het volgende jaar 1625 had de Panembahan de hulp der 
Nederlanders tegen Soerabaija niet meer noodig, want toen viel 
ook deze stad in zijne handen. Intusschen veroorzaakten ge
brek aan voedsel door misgewas, ten gevolge van den oorlog 
ontstaan, en opéénhooping van volk in groote legers, eene 
epidemische ziekte op Java, die gedurende twee jaren dui
zenden ten grave sleepte. Eene algemeene belasting, in geld 
op te brengen, door den Panembahan geheven, stilstand in 
h'andel en verkeer, ten gevolge van de sluiting van alle zee
plaatsen, drukten de reeds zoo geteisterde bevolking van Java 
nog meer. Niets bloeide er te dier tijde, dan het onbegrensde 
despotisme van den vorst van Mattaram, die zich nu ook, in 
1625, met den wijdschen titel van Soesoehoenan tooide. Zelfs 
de meest vertrouwde raadslieden en gunstelingen van den mag- 
tigcn alleenheerscher gevoelden zich in zijne nabijheid niet meer 
veilig, sedert hij in een droomgezigt de goddelijke ingeving 
meende te hebben ontvangen, dat vier van de allergrootsten 
in zijn rijk moesten „weggenomen” worden. Weldra zou dat 
droomgezigt eene werkelijkheid worden. De toestand van ellende 
en onderdrukking, waarin toen de bevolking van Java ver
keerde, was zóó beklagenswaardig, dat zelfs de Nederlanders 
in hunne brieven, waarin zij van de bevolking in den regel 
weinig melding maakten, daarvan op een toon van medelijden 
en meewarigheid gewaagden. De toenemende magt en de aan- 
grocijendc overmoed van den Soesoehoenan wekten allengs 
bij de Iloogc Regering te Batavia meer wantrouwen, of ook 
weldra daaruit gevaar voor de Nederlandsche volkplanting mogt 
ontstaan. Reeds sedert 1624 zocht de Soesoehoenan dwang op 
Bantam uit te oefenen; in 1625 ontvingen de pangéran van 
Tjéribon en de Tocmcnggoeng van Tagal den bepaalden last 
om de Bantamsche regering door overreding tot manschap aan 
den Soesoehoenan te brengen en indien dit langs vreedza- 
men weg niet mogt gelukken, zoo noodig geweld to gebruiken. 
Gezantschappen gingen over en weder naar Bantam en naar
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Tjéribon; doch de Bantarasche regering weigerde hardnekkig 
leenhulde aan den Soesoehoenan te bewijzen. Eindelijk werd 

Bantamsch gezantschap te Tjéribon gevangen gehouden, 
waarop de regering van Bantam den pangéran van Tjéribon 
met oorlog dreigde. Het was ook omstreeks dezen tijd, dat de 

. Soesoehoenan een belangrijk gedeelte der bevolking van de 
Preanger-landen dwong tot verhuizing naar Mataram. Hierdoor 
vermeerderde het wantrouwen der Nederlandsche regering te 
Batavia, omdat de verwijdering van de bevolking van Soema;- 
dang en van andere Preangerdistricten, waaruit veel timmerhout 
en slagtvee naar Batavia werd aangevoerd, gedeeltelijk ten 
minste, geschiedde met het doel om Batavia in een staat van 
afzondering te brengen. Het blijkt ook* dat in den aanvang 
van 1626, hoewel dc berigtcn daaromtrent niet volledig voor 
ons bewaard zijn gebleven, de Soesoehoenan door zijne Toc- 
menggoengs van Kendal en Tagal bij de Hooge Regering te 
Batavia er op heeft doen aandringen, dat de Ncderlandsche 
zeemagt, de legers van Mataram zou ondersteunen, om geza- 
mentlijk Bantam en westelijk Java onder dc suzereiniteit van 
Mataram te brengen; erkenning door den Soesoehoenan van het 
regt der Nederlanders op Batavia, zou dan het loon voor die 
medewerking geweest zijn. Maar Gouvcrneur-Gcncraal en Ra
den, wier staatkunde was, dat Bantam in den handel wel 
gefnuikt, maar niet geheel ten onder moest gebragt worden 
en dat met den Soesoehoenan wel dc vriendschap onderhouden ; 
maar hem toch niet te veel magt in handen moest worden ge
speeld, bepaalden zich tot ontwijkende antwoorden. De onze
kerheid omtrent de houding, welke de Nederlanders zouden 
aannemen, groote sterfte en rijstgebrek op Java, een lievige 
opstand van den regent van Pati, die echter in ’t einde onder
drukt werd, waren naar het schijnt, de redenen, welke gedu
rende de jaren 1626 en 1627 den Soesoehoenan van zijnen 
voorgenomen aanslag tegen westelijk Java weerhielden. Intus- 
schen werd het meer en meer duidelijk, dat er of tegen Batavia
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of tegen Bantam iets door den Soesoehoenan werd voorbereid. 
Verschillende kenteekenen daarvan deden zich op. De Sultan 
van Palembang, een erfvijand van Bantam, trad in een naauw 
verbond met den Soesoehoenan en bood hem zijne hulp tegen 
Bantam aan. In een gedeelte van den Archipel liep een tijd 
lang het gerucht, dat Batavia voor de wapenen van den zege
vierenden Soesoehoenan had moeten bukken.

Een aanzienlijk gezantschap door de Carpentier in den zomer 
van 1626 naar Mataram gezonden, werd, geheel in strijd met 
hetgeen vroeger geschied was, tot de hofreis naar Karta niet 
toegelaten; maar door den Toemenggoeng van Tagal beleefd 
teruggewezen, onder voorwendsel dat de geschenken en de 
titulatuur, in den brief voor den Soesoehoenan bestemd, niet 
overeenkomstig waren met de hooge waardigheid van dien 
vorst. Het bewustzijn bij den Soesoehoenan, dat Bantam en 
westelijk Java, door hem niet ten onder konden worden ge- 
bragt, zoo lang hij in Batavia als zeeplaats, geen steunpunt 
vond; de weigering der Hooge Regering om daartoe met hem 
mede te werken, waardoor Batavia als scheidingpunt tusschen 
oostelijk en westelijk Java bleef bestaan, zullen vermoedelijk 
wel de aanleidende oorzaken zijn geweest van den aanslag, 
door den Soesoehoenan kort daarna tegen Batavia ondernomen. 
Van liet oogenblik toch, dat de Mataramsche vorst zijn gezag ook 

Socnda wilde uitbreiden, lag een aanval op Batavia onver-over
rnijdclijk in den gang der gebeurtenissen. De Soesoehoenan 
overschatte daarbij echter zijne krachten en telde die der Neder
landers te gering.

Te midden dezer gespannen en wantrouwende verhouding tus
schen Mataram en Batavia verscheen in den avond van den 
27sten Sept. 1627 de Gouvcrnour-Generaal Jan Pietersz. Coen 
ter reede van Batavia. Hoewel reeds in October 1624 tot die 
hooge betrekking herkozen, was, zoo als wij reeds gezien heb
ben, zijn vertrek uit Nederland door den tegenstand der Engel- 
schcn, tot in den aanvang van 1627 opgehouden, en ook zelfs
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toen nog was Coen bijna steelsgewijze en met voorkennis van 
slechts eenige weinige gecommitteerden uit de vergadering der 
Heeren XYII aan boord gegaan. «Bij zijne aankomst te Batavia 
kon Coen geen anderen geloofsbrief overleggen, dan eene mis
sive, dd. 9 Januari) 1627, van zeven gecommitteerde leden uit 
de vergadering der XVII en eenige extract-resolutien van liet 
Opperbestuur. Hoewel de Carpentier reeds meer dan eens aan 
het Opperbestuur verzocht had 
„ vailles, tot wat respiratie te komen en zijne gematteerde en 
„verstompte krachten te refocilleren,” aarzelde hij nu toch om 
„ op grond van zoo duistere besoigne der gecommitteerden,” zoo 
als de Hooge Regering in hare resolutie, de missive van 9 
Januari] noemde, de opperlandvoogdij aan Coen over te geven. 
In eene nader gehouden bijeenkomst erkende Coen, dat hij 
geen volkomen commissie kon vertoonen; maar dat hij op grond 
van de omstandigheden, waaronder hij uit het moederland was 
vertrokken, toch van meening was,' dat men hem het bestuur 
kon overgeven, op denzelfden voorloopigen voet, waarop hij 
het indertijd aan de Carpentier had overgedragen. Tot zooda
nige overdragt besloot eindelijk de Hooge-Regering, onder wis
seling evenwel van acten van „protest en indemnisatie,” van 
de zijde van Coen: dat hij de Carpentier en de Raden van 
Indie vrijwaarde tegen daaruit voortvloeiende, voor hen scha
delijke gevolgen, en van de zijde van de Carpentier: dat hij 
„ zich gedragende aan de missive van 9 Januarij 1027 der 
„gecommitteerden uit de vergadering der XVII, genoemde gc- 
„ committeerden verantwoordelijk stelde voor de gevolgen, indien 
„ het later blijken mogt, dat de overgave van het bestuur aan 
„ Coen, krachtens bovengen, missive niet overeenkomstig was met 
„ den wil en de intentie van de Algemeene Staten, zijne prinselijke 
„Excellentie of van de vergadering der Ileeren XXVIL

i:
!
!

;

-na zijne langdurige tra-om

i
li

•:t

i

•’ 1

1. Resol. G.-G. ca Raden 28 en 29 Scpt. 1027, zie ook: Rijdragcn tot de laai-, 
land en volkenk. 
belangrijke mededceliug

van N. Jnd. Nieuwe volgreeks 2de dl, bl. 1, 1858, alwaar eene 
van den heer P. A. Leupe, getiteld: J, Pz. Coen, 1023—1027.
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Op den 30 Sept. 1627 aanvaardde 
maal de opperlandvoogdij over Neerlands-Indie, en de Carpentier 
keerde in de eerste dagen van 1628 naar het vaderland terug.

Het was een der eerste maatregelen van Coen, om, onder 
voorwendsel van zijne wederoptreding als Gouverneur-Generaal 
aan den Pangéran van Bantam te willen mededeelen, een ge 
zantschap naar Bantam af te vaardigen, ten einde zoo mogelijk 
de verbroken betrekkingen tusschen Bantam en Batavia te, her
stellen. 1 Twee redenen bewogen Coen tot dien stap, vooreerst het 
nu onherroepelijk besluit der Engelschen om Batavia te verlaten en 
afgescheiden van de Nederlanders zich te Bantam te vestigen; ten 
tweede het aanzoek tot vrede, dat de Regeering van Bantam zijde
lings door een voornaam Chinees weder bij Gouverneur-Generaal en 
Raden gedaan had. Sedert 14 December waren er zoowel door 
Nederlandsche afgevaardigden te Bantam, als door Bantamsclie 
gezanten te Batavia onderhandelingcn over het herstel van den 
vrede gevoerd, toen op den 24 december een vijftal tiugangs 
met ongeveer 40 Bantamraers bemand, te Batavia aankwamen, 
naar het scheen om handel te drijven. Coen werd echter in 
het geheim, door eenige Chinezen gewaarschuwd, dat deze 
Bantammere met kwade bedoelingen naar Batavia waren gekomen, 
vermoedelijk wel om den Gouverneur Generaal, als hij uit het 
kasteel zou komen, op de brug voor het kasteelsplein te ver
moorden en in de verwarring daaruit ontstaan, het kasteel of 
de stad te overrompelen. Coen liet dadelijk de wachten ver
dubbelen. Hierdoor kregen de Bantammere vermoeden, dat hunne 
plannen waren ontdekt en midden in den nacht sprongen zij 
met pieken en krissen gewapend uit hunne vaartuigen, baanden 
zich, om te ontkomen, een weg door de stad en staken daarbij 
eenige Nederlanders dood. Den volgenden dag kwam eene 
tweede troep Bantammere, doch minder groot in aantal, te Batavia 
voor de boom; toen men dezen wilde ontwapenen, begonnen

J. Pz. Coen voor de tweedenu

1. ltcsol. G.-G. cn K. 13 Dcc. 1627.
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zij amok te spelen en wederom sneuvelden verscheiden perso- 
beide zijden. Kort daarop kwam de tijding, dat 2000 1nen aan

Bantammers uit 40 Tingangs aan de rivier van On tong-Java 
waren ontscheept en naauwlijks eene week later, vernam men, 
dat er 500 of 600 gewapende Javanen, ten zuiden van de stad 
in bosschen en tuinen gelegerd waren. Deze bende werd dooi
de Nederlandsche ruiterij opgezocht en na eenige wel uitgevoerde 
aanridden uiteengedreven. Nu bleek het ook, dat een groot 
aantal gewapende Bantamsche schepen in zee waren, die dan 
voor de monding der rivier Anké, dan bij Ontong-Java, dan 
weder bij Onrust zich vertoonden, terwijl het land rondom Batavia 
door groote troepen gewapende Javanen werd afgeloopen. Even 
als in 1620, belemmerde ook nu weder gemis aan voldoende 
bezetting, de krachtige bescherming van Batavia’s ommelanden 
en was Coen veelal verpligt, die strooptogten lijdelijk aan te zien.

i

Coen noch de Raden van Indie begrepen, waarom de stemming 
der Regering van Bantam van vredelievend, als zij scheen te 
zijn, zoo plotseling vijandig geworden was. Duidelijk blijkt 
het dan ook niet, wat aanleiding tot deze onverwachte hervat
ting der vijandelijkheden gaf. Eerst een jaar later bekwamen 
Gouverneur-Generaal en Raden, daaromtrent het vrij ongerijmde 
berigt, dat de Pangéran van Bantam door een aanslag op Bata
via te doen, de gunst van den Soesoehoenan hoopte te winnen. 
Welligt dat de Bantamsche Regering, onderrigt van den voor
genomen togt van den Soesoehoenan tegen Batavia on westelijk 
Java, dien togt hoopte te verijdelen, door zich tijdig van Batavia 
meester te maken. De aanslag der Bantammers, welke daarvan 
de reden moge geweest zijn, en welk nadeel zij aan de bebou
wing der Ommelanden moge hebben toegebragt, had intusschen 
dit gunstig gevolg, dat de waakzaamheid der Nederlanders er 
door werd opgewekt en de stad en het kasteel, vooral aan de 
westzijde dientengevolge nog meer werden versterkt. Het bleek 
weldra, dat voorzorgen niet onnoodig waren.

Op den 13den April 1628 verscheen de broeder van den

i
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Toemenggoeng van Tagal, Kiai Ronggo genaamd, met 14 praau- 
wen met rijst beladen, te Batavia. Deze rigtte aan de Hooge 
Regering liet verzoek, dat een Nederlandscli gezantschap naai
den Soesoelioenan gezonden mogt worden en dat de Nederlanders 
aan den Soesoelioenan liulp verleenen zouden tegen Bantam. 
De Iiooge Regering antwoordde, dat zij het verzoek om hulp 
tegen Bantam in beraad zou nemen; van het zenden van 
gezanten naar Karta, dat de Soesoelioenan kennelijk alleen ver
langde als bewijs van leenkulde, verontschuldigde zij zich op 
grond van de geringe toegenegenheid van den Toemengoeng Boe- 
reksa, den vertrouwden staatsdienaar des Soesoehoenans jegens 
de Nederlanders.

Kiai Ronggo, de Javaansche afgevaardigde of verspieder, 
begreep zeer goed, dat deze verontschuldiging slechts eene be
leefde en bedekte weigering was. De Soesoelioenan schijnt 
dan ook, na het mislukken dezer laatste poging om leenkulde 
en hulp van de Neerlands-Indische Regering te verkrijgen, tot 
de uitvoering van zijn lang gekoesterd voornemen te hebben 
besloten, om Batavia, dat hem door zijne raadslieden slechts 
als een zwak koopmanskantoor was voorgesteld, met de wa
penen aan te tasten. Op den 22 Augustus 1628 kwamen 
59 goraps en ander vaartuig met 900 koppen bemand ter reede 
van Batavia. Deze vloot was door den Toemenggoeng Boe-reksa 
afgezonden met 150 runderen, 120 lasten rijst en eene groote 
hoeveelheid andere levensmiddelen voor Batavia. De beleefde 
toezending van een zoo aanzienlijken voorraad, nadat sedert 
maanden, alle toevoer van levensmiddelen uit de zeeplaatsen • 
van Java op last van Boe-reksa tc Batavia had opgehouden, 
wekte terstond achterdocht. Coen liet het vee uit de schepen 
lossen en dadelijk de ontladen vaartuigen, ondanks het misnoe
gen der opvarenden, buiten den afsluitboom verhalen. Twee 
dagen later kwamen nog 7 andere, sterk bemande, schepen voor 
de reede, die, volgens de beweringen der opvarenden, naar 
Malakka waren bestemd. Nu liet Coen den boom sluiten, de
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wachten verdubbelen en door eenig klein vaartuig de gemeen
schap tusschen de laatstaangekomen en de reeds ontladen sche
pen afsnijden. Wat Coen verwacht had gebeurde, de op de 
reede liggende schepen zochten zich des nachts met de eerst- 
aangekomen vaartuigen te vereenigen. Toen de Nederlanders 
dit wilden beletten, ontstond er eene botsing en nu viel de be
manning van een twintigtal schepen, die nog binnen den boom 
lagen, de buitenwacht op de markt voor het kasteel onverhoeds 
op het lijf. De eerste aanstoot was zoo hevig, dat eenige Java
nen met de teruggedreven wacht binnen het kasteel drongen. 
Op het bolwerk de Robijn werden de aanvallers door eene hamey 
gestuit; intusschen liepen de Javanen dor overige schepen, 
welke buiten lagen, door het water naar de punt de Paarl, waar 
het vooral op gemunt scheen, omdat die punt de zwakste was. 
Ondanks het hevig musketvuur der Nederlandsche soldaten, 
hielden hier de Javaansche voorvechters met de grootste dap
perheid tot aan den volgenden morgen stand; doch door de 
overige Javanen niet voldoende ondersteund, moesten zij na 
een strijd van vijf uren, met achterlating van vele dooden, 
eindelijk de wijk nemen. De bemanning van de praauwen welke 
nog in zee waren, landden nu aan de monding der rivier 
Maroenda, ten oosten van Batavia. Den volgenden dag, 26 
Augustus, vertoonde zich ook aan de landzijde van de stad 
een Javaansch leger, liet was het leger van Tocinenggocng 
Boe-reksa, ondersteund door de mannelijke bevolking der Pre- 
anger-districten Soemadang en Oekocr, die reeds eene weck 
vroeger, op bevel van den Soesoehoenan zich naar de omstre
ken van Batavia begeven had. 1 Coen, in overleg met zijn 
krijgsraad, deed het zuidelijk gedeelte van Batavia slechten 
en verbranden, om liet overige beter te kunnen verdedigen. 
Dit afgesneden gedeelte van de stad werd weldra door den

1. Cf. Bijdrage tot de geschiedenis dor Preangcr-regenl schappen door K. F. Holle,
bladz. 22.
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vijand bezet, die er zich begroef en verschanste. De versla
genheid onder de vrouwen, de inlandsche bevolking en de 
Chinesen binnen Batavia was groot; eene aanzienlijke menigte 
vlugtte op praauwen of zocht een onderkomen op de Neder- 
landsche schepen; maar toen 120 Nederlandsche soldaten, door 
eenige gewapende burgers ondersteund, den vijand weder uit het 
zuidelijk gedeelte van de stad hadden teruggedreven, schepten 
de meesten weer moed, de Chinesen keerden terug en bewezen 
sedert meermalen goede diensten. Zeevolk werd van het'eiland 
Onrust ontboden, burgers en ambachtslieden werden gewapend, 
palissaden geslagen, alles wat belemmeren kon werd geslecht 
en met den grond gelijk gemaakt. De vijand van zijn kant 
maakte loopgraven en bedekte wegen, begroef zich en maakte 
zich schootvrij door borstweringen van hout en gekloven bamboes.

In den nacht tusschen 10 en 11 September waren de troepen 
van Boe-reksa tot op een pistoolschot van de stad genaderd. 
Coen liet nu een uitval doen en het gelukte aan eene kleine 
afdeeling Nederlandsche soldaten en matrozen met eenige Japanners 
en Mardikers den vijand uit zijne loopgraven te doen wijken. 
Zoodra de Chinesen van Batavia bemerkten, dat de Javanen 
terugtrokken, vielen zij den wijkenden vijand met dolle woede 
op het lijf, die nu geheel op de vlugt sloeg. Maar op den 
21sten September des avonds, tastte de vijand op zijne beurt, 
met groote overmagt de aan het zuidoosteinde van de stad 
gelegen veldschans Hollandia aan, waarin eene bezetting van 
niet meer dan 24 Nederlanders gelegen was. Te gelijkertijd
werden aan alle zijden van de stad looze aanvallen gedaan, 
zoodat men niet wist het hoofdpunt van den aanvalwaar
zijn zou.

De reduite Hollandia was een belangrijk punt; hij die daar
van meester was bcheerschte de rivier ten zuiden en de gracht 
ten oosten van do stad. De zwakke bezetting van Hollandia 
verweerde zich dapper; aanhoudend musketvuur, vuurpotten, 
pekkransen, alles wat bij de hand was, werd gebezigd om den
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opdringenden vijand tegen te houden; maar tegen den morgen 
de laatste patroon verschoten, de laatste lont afgebrand.

Ten gevolge van de duisternis en den grooten afstand, mis
leid bovendien door de looze aanvallen aan alle zijden van de 
stad, had men in het kasteel den benarden toestand van de 
reduite Hollandia, niet opgemerkt. Hulp en ontzet was echter 
dringend en terstond noodig, anders ware de schans verloren. 
Een sergeant laat zich van boven de borstwering naar beneden 
vallen, loopt door allerlei gevaren heen naar het kasteel, geeft 

, daar berigt van den benaauwden toestand en vraagt ontzet. 
Coen laat nu een uitval doen door 300 soldaten en 100 gewa
pende burgers, gevolgd door een groot aantal Mardikers en 
Chinesen. Door die afdeeling wordt het leger van Boe-reksa 
met woede aangetast, uit de loopgraven geslagen en terugge
worpen. Toemenggoeng Boe-reksa trok zich in twee legerkam
pen ten oosten van de stad terug en schreef van daar dreigende 
brieven aan den Gouverneur-Generaal Coen K

Deze afwachtende houding duurde voort tot den 21 sten Octo- 
ber, toen Coen en zijn raad besloten om den vijand ook uit 
deze twee verschansingen te verdrijven. Alles wat men bijéén 
kon trekken werd verzameld; met eene magt van ruim 2800 
man, slaagden de Nederlanders er eindelijk in om het gchcelc 
leger van Boe-reksa uitéén te slaan. Toemenggoeng Boe-reksa 
met de voornaamste hoofden en veel volk sneuvelden in dezen 
slag. Het volk van Soemadang en Oekocr, dat vroeger altijd 
vreedzame betrekkingen met Batavia had onderhouden; maar 
nu gedwongen den veldtogt tegen Batavia medemaakte, nam 
deze gelegenheid te baat, om zich van het leger van Boe-reksa 
af te scheiden en met vrouwen en kinderen in liet gebergte 
de wijk te nemen.

Men meende nu te Batavia dat men van den vijand onlsla-

was

..

1. Zie brief van 3 Nov. 1028 en transl. van een Maleiteclieu brief dd. 21 Sept. 
1628, N°. XVI en N°. XXIIa der gedr. stukken.
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gen was; maar twee dagen later stootte eene afdeeling Neder
landers, welke was uitgetrokken om de overgebleven vijande
lijke werken aan het zuideinde van de stad te slechtenplot
seling op eene groote menigte Javanen. Het was de voorhoede 
van een tweede leger des Soesoehoenan’s, grooter dan het eer
ste, dat onder bevel van den Toemenggoeng Soera-ngalogo of 
Soero-dilogo 1 en de Kiai’s Adipati Mandoero-redjo en Hoepo- 
sonto 2 in den nacht van 21 op 22 October uit het oosten van 
Java was aangekomen.

Vermetel geworden door de overwinning tastten de Neder
landers, zonder daartoe bevel te hebben, ook nu weder den 
vijand aan, maar weldra moesten zij voor de overmagt wijken. 
Op den terugtogt ontstond er verwarring, de orde werd ver
broken; de ruiters in hun vlugt wierpen zich tusschen de ran
gen van het voetvolk en allen te zamen leden zij ditmaal de 
nederlaag; velen sneuvelden of verdronken, meer dan 200 mus
ketten bleven in handen der Javanen, die de Nederlanders zoo 
digt op de hielen volgden, dat hun liet tegelijkertijd indringen 
binnen de stad, nog naauwlijks door het schrootvuur van de 
wallen kon worden belet.

Soera-ngalogo was. met dit tweede leger, door den Soesoe- 
hoenan afgezonden, om Batavia, dat hij reeds door den Toe
menggoeng Boe-reksa veroverd waande, in bezit te nemen 
en de kostbaarheden der Nederlanders naar Karta op te zenden. 
Toen hij echter Boe reksa zclven gedood en diens leger versla
gen vond, sloeg Soera-ngalogo zich op de borst en riep in 
wanhoop uit: wat zal ik aan mijnen lieer nu medebrengen! 
Hij voorzag wat hem te Karta te wachten stond; daarom trachtte 
hij nu zelf zich van Batavia meester te maken. Van de west
en oostzijde liet hij de stad met loopgraven naderen; dertig

1. Coen iu zijne brieven noemt hem Suragulngnl; de lieer Mcinsma meent dat dit 
Soera-ngalogo kan gelezen worden. De heer Hagcman schrijft Soerian galogo; maar 
de uaam kau ook zijn geweest Soerjo-dilogo of Soero-dilogo.

2. Cocn noemt hen Mandorn-ralja en 'L’opasanta of Apesanta.
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dagen lang liet hij 1000 man, hoewel te vcrgeefsch, arbeiden 
de rivier af te leiden, ten einde door watergebrek de Neder

landers tot overgave te dwingen. Kiai Adipati Mandoero-Redjo 
en Kiai Adipati Hoepo-sonto, beproefden nu nog eenmaal door 
geweld zich van de reduite Hollandia meester te maken, maar 
ook ditmaal mislukte de aanslag. Socra-ngalogo werd toen.ge
noodzaakt, indien hij zijn leger door rijstgebrek, hongersnood, 
ziekte en verloop van volk, niet geheel wilde zien wegsmelten, 
om in de eerste dagen van December het beleg op te breken 
en den terugtogt aan te nemen. Maar vóór hij de omstreken 
van Batavia verliet, deed Soera-Ngalogo de twee bevelhebbers 
Mandoero-Redjo en Hoepo Sonto met hunne volgelingen, tot een 
getal van 744 menschen, omdat zij bij den aanval op de schans 
Hollandia, de overwinning niet bevochten hadlen, ter dood 
brengen. Met afgrijzen ontdekte later eene op verkenning uitge
zonden afdeeling Nederlandsche soldaten, het doodenveld, waarop 
de lijken dezer ongelukkigen, reeds tot ontbinding overgegaan, 
lagen uitgestrekt. Soera-Ngalogo hoopte door deze wreede straf
oefening de ongenade zijns meesters van zicli af te wenden; 
toch ontging hij die niet, want ook hij viel sedert in ongenade 
bij den Soesoehoenan en werd, volgens de berigten van som
migen, terstond nadat hij binnen Karta was teruggekeerd, met 
velen zijner edelen gedood, volgens de opgave van anderen 
echter, eerst in 1638 tot den dood verwezen. 1

Zoo was dan eindelijk ook het droomgezigt, dat de Javaanschc 
despoot eenigc jaren vroeger beweerde gehad te hebben, dat 
namelijk vier van de allergrootsten in zijn rijk moesten weg
genomen worden, verwezenlijkt.

De Toemenggoeng Boc-reksa, Mandoero-rcdjo, Hoepo-Sonto 
en Soera-Ngalogo waren gevallen; maar Batavia stond nog en 
wel sterker dan ooit.

Het gevaar was echter slechts tijdelijk van Batavia afgewend. 
Door Chinezen, door de Pangérangs van Tjéribon, die waar-

1. Zie n°. XXIII en n°. XXXV hierachter.
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scliijnlijk mot wantrouwen de ondernemingen des Soesoehoenans 
tegen westelijk Java gadesloegen, werden Gouverneur-Generaal 
en Raden gewaarschuwd, dat te Karta eene nieuwe, grootere 
onderneming tegen Batavia werd voorbereid. Bantam vol vrees 
voor Mataram, toonde zich sedert de maand December 1628 
tot herstel der vreedzame betrekkingen met Batavia geneigd. 
Coen van zijn kant zocht naar een middel om meester te worden 
van den pepervoorraad, vóórdat de Engelschen daartoe geld en 
gelegenheid hadden. Ondcrhandelingen tussehen de regeringen 
van Bantam en Batavia werden nu geopend, welke voortduur
den tot 23 Maart 1029, wanneer Coen den kommandeur Adr. 
Blocq Maertensz, naar don Pangéran van Bantam afvaardigde 
om hem een Arabisch paard met andere geschenken en hulp in 
geval van nood, tegen den Soesoehoenan aan te bieden. Van 
handelsbelangen werd cr door dit gezantschap geen gewag ge
maakt en de vrede, hoewel die niet seliriftclijk werdgeteekend, 
kwam feitelijk tot stand. Do Nederlanders werden weder bin
nen Bantam toegelaten, de vaart en de handel tussehen Batavia 
en Bantam werden hervat. Kort daarna, in het voorjaar van 
1629 (16 April) kwam zeker Javaan, AVarga genaamd, te 
Batavia. Hij was door den Toemenggoeng van Tagal met een 
brief aan den Gouvcrneur-Gencraal Coen gezonden, om namens 
den Soesoehoenan den vrede aan te bieden; Toemenggoeng 
Boe-reksa, zeide hij, had den Soesoehoenan misleid; doch nu 
bezwoer hij niet zware eeden, dat de Soesoehoenan opregt den 
vrede begeerde. „Radja Mataram, minta ampoen,” de Vorst 
van Mataram vraagt vergiffenis, zoo sprak Warga in den vollen 
raad. Eene zóó groote zclfsvernedering van do zijde des Soe
soehoenans, kwam aan Coen verdacht voor, zij vermeerderde 
slechts zijn argwaan; want zij was te groot om welgemeend te 
zijn. Coen liet aan alle zijde de stad versterken en plantte 
geschut op de wallen. De uitkomst zou weldra bewijzen, dat 
Coen goed gezien had.

1. Uit de brieven van 14 en 29 Dec. 1028, 1 Fcbr., 20 Maarten 15 Dcc. 1629.
V. YI



!
l

LXXXII

Het was ook in deze dagen , dat er te Batavia een feit plaats 
dat, hoewel het niet regtstreeks tot de opkomst en degreep,

ontwikkeling van het Nederlandsch gezag over Java, in verband )
staat, toch te veel gerucht heeft gemaakt, om het hier met 
stilzwijgen te mogen voorbijgaan.

Pieter Jacobsz. Cortenhoeff, een jong en liederlijk losbol, 
zooals er destijds velen in Indie gevonden werden, zoon van 
een koopman der Compagnie, die lang in Arrakan gelegen had, 
had ongeoorloofde betrekkingen aangeknoopt met Sara Specx, 
eene natuurlijke dochter van den tijdelijk in Nederland vertoe- 
venden raad van Indie, Jacques Specx. Het meisje was slechts 
12 jaren oud, maar was, naar het schijnt, onder de werking 
van een tropisch klimaat vroeg tot ontwikkeling gekomen. Zij 
was, gedurende de afwezigheid van haren vader, door Coen 
als zijn eigen kind aangenomen, opgevoed en in de onmidde- 
lijke omgeving zijner gemalin, als staatsjuffer geplaatst. Onder 
voorwendsel van dienstzaken te moeten verrigten, wist Corten
hoeff op zekeren avond het strenge consigne van den schildwacht 
te verbreken en zich toegang tot de woning van den Gouverneur- 
Generaal te verschaften. Eenmaal daar binnen, was hij door 
hulp van omgekochte slavinnen tot het slaapvertrek der staats- 
juffers doorgedrongen en, schaamteloos als hij was, had hij 
daar, in het midden van de zaal, in tegenwoordigheid der 
slavinnen en ten aanschouwe van meest alle de overige staats- 
juffers, zijne vuige begeerten bij herhaling met Sara Specx 
verzadigd.

Zoo had dan eindelijk de stijgende vloed van onzedelijkheid 
der Europeanen, die het Christendom tot schande, den Malio- 
medaan tot spot verstrekte, waartegen Coen gedurende geheel 
zijn diensttijd door wetsbepaling en voorbeeld, door woord en daad 
had geijverd, de eigen woning bereikt van hem, van wien de ICer- 
keraad eenmaal getuigd had, dat „ het exempel ende den voorgangh 
„ van syn huysgesin een krachtige medecijn had gebragt in het 
„ hart van velen, wier wildigheid daardoor scheen getemd.”

£ '
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Maar nu was toch ook zelfs het huis van den opperlandvoogd 
J. Pz. Coen geschonden, bezoedeld, onteerd. Het kind, dat hij 
als zijn eigen kind opvoedde, had zijn vertrouwen geschonden, 
de staatsdochters, die aan de leiding en het toezigt der opper- 
landvoogdesse waren toevertrouwd, waren getuigen geweest van 
toestanden, welke de dieren zelfs plegen te verbergen. De 
woede van Coen, als hij het feit ontdekte, klom tot razernij. 
Buiten zich zei ven door toorn en verontwaardiging roept hij den 
fiskaal en schreeuwt hem toe: men zou het schavot opslaan, 
voor de poort van het kasteel, en beiden, CortenhoefF en Sara 
zonder vorm van proces, ter dood brengen! De fiskaal en de 
aanwezige raden van Indie, schier bevreesd om tegenover 
zulk een bruissclfenden stroom van toorn zich te stellen, bren
gen schoorvoetend en voorzigtig den opperland voogd onder het 
oog, dat zonder voorafgaand onderzoek en vonnis immers nie
mand mag worden geregt. Bleek en van gramschap bevende, 
ontbreekt in ’t eerst aan Coen de spraak; toen in woorden los
barstende duwt hij aan zijne raden en den fiskaal het verwijt 
toe: behoort gijl. ook tot dien zedeloozen hoop!? Eindelijk 
toch geeft hij zijne toestemming, dat de zaak in vorm van reg- 
ten zal worden onderzocht. De uitslag van het regtsgeding 
waarin Coen meer dan geoorloofd was, zijn invloed op de af
hankelijke regters deed gevoelen, was dat CortenhoefF ter dood 
en Sara Spccx tot geesseling, op het stadhuis met openstaande 
deuren, werd veroordeeld. De stemmen in den raad van justitie 
zouden hebben gestaakt, indien niet de president eene beslis
sende stem ten nadeelc der beschuldigden had uitgebragt. Op 
Maandag den 18dcn Junij bekrachtigden de Gouverneur-Generaal 
Coen en liet lid van den Baad van Indie, Pieter Vlack, die 
tevens in dit geding de president van den Baad van Justitie 
was geweest, dit onregtmatig vonnis; maar Antonio van Diemen, 
mede lid van den Baad van Indie, weigerde hardnekkig dit 
vonnis door zijne handtcckening te bekrachtigen.

Den volgenden dag werd liet vonnis ten uitvoer gelegd, Pieter
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Jacobsz. CortenlioefF werd onthoofd en Sara Specx zeer streng 
gegeesseld. Geen voorspraak had aan de veroordeelden mogen 
baten, de verontwaardiging en de gramschap van Coen was 
niet te temmen geweest, bijna niemand durfde hem over de 
zaak spreken. Door toorn en liartstogt liet Coen zich ditmaal 
beheerschen, „het scheen,” zoo schreven predikanten en ker- 
keraad er van, „ het scheen een plage van God, den Heere, 
„te zijn, dat hy, die een zoo grooten justicier altyts geweest 
„is, hierinne sooverre afdwaaldc.” 1

Nog lang daarna werden in de Bataviasche maatschappij, in 
de ambtelijke wereld zoowel als daarbuiten, de gevolgen van 
deze gebeurtenis gevoeld, inzonderheid toen na den dood van 
Coen, Jacques Specx als Gouverneur-Generaal was opgetreden 
en deze, verbitterd door het vonnis over zijne bastaarddochter 
gestreken, weigerde aan het Avondmaal aan te zitten met de 
regters, die het vonnis hadden geveld. De predikanten en de 
kerkeraad meenden zich toen ook in de zaak te moeten men
gen, pasten op de regters de kerkelijke censuur toe en ontzei
den hun den toegang tot de heilige tafel. De zaak zou dien ten 
gevolge een nog grooteren omvang hebben verkregen, indien niet 
het Opperbestuur in Nederland, juist nog bij tijds, de scheiding 
tusschen wereldlijk en geestelijk gezag krachtig hadde gehand- 
„ haafd. „Wy verstaen,” zoo schreven de Ilceren XVII aan Jacques 
„ Specx, dat indien gy u over de procedure bezwaard acht, dat gy 
„ u zult wenden tot ons en tot de Ho. Mo. 1IH. Staten-Gcneraal; 
„maar indien het door de kerk wierd ingevoerd, dat een ordi- 
„ naris regter over eene sententie, by die van den kcrkcrade 
„ mogt worden gecensureerd, dan zeggen wy, dat dit strydende 
„ is tegen alle goede ordre in do regering en ziet dit, naar ons -r

1. Hoe dramatisch deze geschiedenis ook moge schijnen, heb ik niets medegedeeld, 
wat niet in de oorspr. stukken gevonden wordt. Bronnen daarvan waren, de brieven 
van predikanten en kerkeraad van Batavia, dd 20 November 1629 en 29 Januarij 
1631 eu de requeste en verantwoording op verscheydeue poineten, van den fiskaal vun 
den Heuvel, a®. 1031. (portef. 1031, algom. bestuur.)

I
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» oordeel, vry verre.” 1 Nog krachtiger klonk de taal van het 
Opperbestuur tegen den kerkeraad: „ die van de kerke zullen 
„ zich voortaan van diergelyke manieren van doen in ’t censu- 
„ reren van regters, aan wie de administratie van de justitie 
„ bevolen is, in het toekomende onthouden en er zich van 
,, wachten, om in liet ambt van de Hooge Overigheid, tegen 
„ hunne instructie, te treden, of zich te qualificeren als dircc- 
„ teurs van de consciëntie van de justitie, die God, de Heere, 
„ oordeel en zal!” 2

Inmiddels had Coen, te midden der felbewogen hartstogten, 
den vijand daar buiten, niet uit het oog verloren. Door jagten 
op verkenning langs de kust van Java uitgezonden, was het 
hem gebleken, dat, op last van den Soesoelioenan, groote hoe
veelheden rijst te Tagal waren bijééngebragt. De Toemeng- 
goeng van die landstreek beweerde, dat die rijst voor Batavia 
was bestemd en inderdaad op 20 Junij kwam dezelfde Javaan- 
sche zendeling, Warga, met 13 praauwen met levensmiddelen 
beladen, te Batavia aan. Warga werd echter door een zijner 
volgelingen verraden. Coen liet hem terstond gevangen nemen. 
Nadat hij ter examinatie was gebragt en hij de belofte van 
lijfsbehoud bekomen had, bekende Warga, dat hij als verspieder 
gekomen was, dat de groote voorraad van levensmiddelen te 
Tagal verzameld, niet bestemd was voor Batavia, maar voor 
een groot leger van den Soesoelioenan, dat reeds sedert eene 
maand met grooten legertros en veel geschut, over Pókalongan, 
naar Batavia was opgerukt; dat de toevoer van levensmiddelen 
voor dat leger langs de rivieren van Pamanoekan en Krawang 
zou plaats hebben. Coen zond onmiddelijk eenige jagten naar 
Tagal, onder bevel van Adr. Block Maertensz. Deze slaagde 
er in om den gchcclen voorraad rijst voor het leger van Mat- 
taram bestemd en de stad Tagal zelve, te verbranden. Een

1. Brief der IIH. XVII aan J. Specx, 23 November 1631.
2. De IIIl. XVII aan den Kerkeraad te Batavia, 23 November 1631.
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ander scheepskommandeur, Wagens veld, vernielde een tweeden 
voorraad rijst te Gaban g, onder het gebied van Cheribon.

Door dit kort en krachtig besluit van Coen, met evenveel 
snelheid en kracht uitgevoerd door hen, die met de uitvoering 
er van waren belast, was de onderneming van den Soesoehoe- 
nan reeds half verijdeld eer zij nog werkelijk een aanvang had 
genomen; want toen de voorhoede van het leger Batavia nader
de, deed zich reeds rijstgebrek onder den vijand gevoelen.

Op den 21 sten Augustus 1629 trok de voortogt van het 
leger van den Soesochoenan over de rivier van Krawang; reeds 
drie dagen te voren was Coen door Bantamsche boodschappers 
daarvan verwittigd. De burgers van de stad werden nu in
wijken en afdeelingen verdeeld, gewapend en onder behoorlijk
kommando gesteld; Adr. Maertensz. Blocq werd tot bevel
hebber van de stad benoemd eene afdeeling werd op ver
kenning uitgezonden naar Ontong-Java, waar zich een Toe- 
menggoeng van Bantam met gewapend volk had gelegerd, wiens 
voornemens men niet kende en die dus in liet oog moest 
gehouden worden 2.

In den eersten tijd hadden er slechts nu en dan onbedui
dende voorpostengevechten plaats. Met leger van den Soesoc
hoenan had zich echter verschanst en naderde met zijne loop
graven de stad. Omstreeks den lldcn September was de vijand 
tot voor de reduite Hollandia ten zuiden en binnen de musket-
vuurlijn der reduiten Wcesp en Bommel ten westen van de 
stad genaderd. De door de Javanen opgeworpen bedekkingen 
waren zóó sterk, dat het geschut er geen uitwerking op deed. 
Intusschen kwamen dagelijks, door honger gedreven Javanen 
binnen Batavia overloopen. Op den 14dcn en loden September 
begon de vijand zijne batterijen op te stellen. Dc Generaal 
Coen begaf zich nu naar de uiterste posten, om dc vijandelijke 
werken te verkennen. Na daarvan een overzigt genomen te

c

1. ltcsol. G.-G. en Kaden , 22 Aug. 1629.
2. Kesol. G.-G. en Kaden, &0 Aug. 1629.
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hebben gaf hij bevel tot een uitval. Eene afdecling van 350 
man, aangevoerd door Antonio van Diemen, kreeg in last om 
de voorwerken van den vijand, ten westen van de stad, aan 
te tasten en te vernielen. Na een hevig gevecht gelukte dit 
gedeeltelijk; maar naauwlijks waren de Nederlanders weder 
binnen hunne linien teruggetrokken, of de vijand bezette op 
nieuw de stellingen, die hij voor een oogenblik verlaten had. 
Twee dagen later opende de vijand het vuur uit eene batterij, 
tegen de oostzijde van de stad.

Grooter nadeel dan een vijandelijk leger aan de Nederlandsche 
Compagnie kon toebrengen, trof haar in den nacht van 20 op 21 
September, toen Jan Pietersz. Coen onverwacht overleed en neer
stortte als de gevelde eik. Hoewel hij reeds sedert ecnigen tijd aan 
dysenterie lijdende was geweest, had hij, met zijn krachtigen geest 
en ijzeren wil, de zwakheid van het ligchaam onderdrukkende, 
de leiding der zaken onvermoeid in handen gehouden; nog wei
nige dagen te voren had hij in persoon de vijandelijke werken 
verkend, zelfs op den dag van zijn dood zat hij nog, hoe
wel met bleek en ernstig gelaat, aan den gemeenschappelij- 
ken maaltijd. Des avonds evenwel overviel hem de ziekte, 
welligt de cholera morbus, en weinige uren later verklaarde 
de geneesheer Bontius, dat de Gouverneur-Generaal zelfs niet 
meer tot den volgenden morgen zou blijven leven. Zoodra de 
mare zich verspreidde, dat liet einde van Coen scheen te nade
ren, omringden zijne gemalin, die slechts drie dagen te voren 
hom eene dochter had gebaard, en de Raden van Indie zijne 
legerstede. Coen wenkte het raadslid Pieter Vlack, dat hij tot 
hem zou naderen en hij beval aan dezen vrouw en kind aan. 
Daarop deed Coen den predikant Heurnius tot zich komen; aan 
dezen, die tot den stervende nederboog, noemde hij den naam 
van hem, dien hij als zijn opvolger in de opperlandvoogdij aan
wees. Omdat hij niet meer bij magte was zelf te schrijven, 
gelastte Coen aan Heurnius dien naam op te tcekenen en dadelijk 
na zijn overlijden in besloten missive aan den Raad van Indie
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te leveren. Eindelijk riep Coen ook de Raden van Indie,over
Vlack, van Diemen en Raemburch, die in liet vertrek aanwezig 

tot zich; hij deelde hun mede, wat hij aan Ds. Heur-waren
nius had gelast. De raadsleden ziende, dat Coen reeds ster
vende was, zwegen op die mededeeling stil, zij weerspraken 
den stervende niet; maar vroegen hem ook geen nader inlich
ting. Uitgeput door deze laatste inspanning, zonk Coen in zijn 
hoofdkussen neder en gaf kort daarop den geest.

r

Op den 22sten September werd het lijk met groote plegtig- 
heid in het stadhuis, omdat bij de belegering van het vorige 
jaar de kerk was afgebrand, begraven.

Terstond na het overlijden van Coen kwam de Raad van 
Indie bijeen. Het 1ste artikel der Ordonnantie en Instructie 
voor Gouverneur-Generaal en Raden van 22 Augustus 1617, 
schreef voor, dat er altijd een Gouverneur-Generaal in Oost- 
Indie zijn moest en dat de Raden van Indie bij aflijvigheid van 
den Gouverneur-Generaal dadelijk een ander opperlandvoogd 
moesten verkiezen.

f

;

1

Nu men zich te midden eener belegering bevond, was liet 
meer dan ooit noodzakelijk, dat onverwijld een ander bekwaam 
leidsman de teugels van het bestuur opnam. Maar op dat oogen- 
blik telde de Raad van Indie niet, het door liet opperbestuur 
voorgeschreven, getal leden. In allerijl werd de raad van Indie, 
Jacques Specx, die op komenden weg uit het vaderland en 
wiens schip in liet gezigt was, opontboden en drie van de 
„meest gequalificeerde” dienaren der Compagnie, de opper
koopman Jan van der Burch, de ontvanger-gencraal Cornelis 
van Maseyck en de bevelhebber van liet garnisoen Adriacn 
Anthonisz., werden aangewezen om tijdelijk den Raad van 
Indie te versterken, tot het verkiezen van een nieuwen Gou
verneur-Generaal. De predikant Hcurnius leverde, zoo als hem 
gelast was, kopy der besloten missive, waarin Coen den naam

1. Instr. voor GG. en Raden 22 Aug. 1017 en nadere missive der XVII, dd.
16 April 1626.
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van zijn opvolger had doen schrijven, aan dit collegie over; 
maar de Raad van Indie zoo als zij nu was zamengesteld, 
oordeelde dat de overleden Gouverneur-Generaal, door bij eene 
besloten missive, zijn opvolger aan te wijzen en te benoemen, 
had „ geëxcedeert ende verder getreden was als Syn Eds. autho-
„ riteyt en d’ordren van de lieeren maijores vermogende ende 
„medebrengende waren, welcke,” zoo als door den Raad ver
staan werd, „ luidens art. 1 van den artikelbrief 1 en punt 5 
„ in den eed van den Gouvcrneur-Generaal, geensints sonder 
„ kennisse, advys of toestemming van de Ed. Heeren, Raden 
„ van Indie absoluut een successeur ofte nieuwen Gouverneur- 
„ Generaal in syne plaetse verkiesen ende stellen mach en dat 
„ dienvolgens de voors. gedane verclaringe van den gem. Ed. 
„ heer Coen, zalr. ge/ejecteerd en als onwettelyck in geen ver- 
„ der consequentie sal getrocken worden, dan dat deselve voor 
„één stem, beneffens die van de presente Raden gelden zal” 

Op deze gronden en redeneringen, welke gedeeltelijk slechts 
gevolgtrekkingen uit analogie waren, ging de raad van Indie 
tot de verkiezing van een nieuwen Gouverneur-Generaal over. 
Het bleek uit de stemming, dat Jacqucs Specx door vijf van de 
zeven aanwezige leden tot die hooge betrekking verkozen was. 
JIct blijkt niet, wie door Coen als zijn opvolger was aange
wezen. De Raad van Indie vergat bij deze handelwijze, kende 
misschien niet, of wilde welligt op dat oogenblik zich niet her
inneren, dat volgens aanschrijving van het opperbestuur, dd. 
10 Augustus 1G27, Jan Pictersz. Coen, toen hij voor de tweede
maal als Gouvcrneur-Generaal optrad, met dezelfde commissien,

1. Bij art. 1 van den gener. artikelbrief was liet gebied en de authoritcyt over 
alle degenen, die zich in dienst van de Comp. bevonden, opgedragen aan den Gon- 
vorncur-Gcncraal of by desselfs nilyvigheid dengenen, die ’t sy by de ltaden van 
Jndio, of by de Bewindhcbbercn in desselfs plaels vcrcoren sal worden. Met 5de poinet

den eed van den Gouverneur-Generaal hield o. a. iu, dat de GG. beloofde en 
sweerde, dat ingeval de GG. mogt worden teruggeroepen, hy alvorens ordre op de 
generale directie sonde stellen met aclvi/s van de presente Kaden.

2. Kesol. van den Kaad van Indiej dd. 24 Sept. 1629.

van
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ordonnantiën en instructien was voorzien, als waarmede hij in 
1617 voor de eerstemaal de opperlandvoogdij had aanvaard 1; 
dat onder die verschillende voorschriften en aanschrijvingen van 
1617 ook een hesluit schuilde, dat het opperbestuur op den 
2den November 1617, juist omdat het, na de ondervinding bij 
de verkiezing van Reael opgedaan, de keuze van een Gouver
neur-Generaal vooreerst niet meer aan den Raad van Indie

Dit gewigtig besluit, een uit-

i
'v-

wilde overlaten, had genomen, 
vloeisel van het onverdeeld vertrouwen van liet opperbestuur in 
Coen, hield o. a. deze woorden in: „dat de Bewinthebberen 
„ der Yer. O. I. C. den lleere Gouverneur J. Pz. Coene, uyt 
„ crachte van de authoriteyt hun by ’t octroy ende instructie 
„van de Ho. Mo. HH. Staten Generaal gegeven, gelast en ge-

■

:

1
„ authoriseert hebben, lasten en authoriseren, mits desen, om 
„ by syne siecte en indispositie ofte noch te voren, yemand van 
„’s Comps. dienaren in de Indien by geschrifte te nomineren, 
„ die nae syn aflyvicheyt by provisie en tot (onse) naerder 
„ ordre in syn ampt en plaetse sonde mogen succederen, hoe- 
„ danigen (onsen) in de Indien wesenden dienaer, (dewelcke de 
„ voors. Heer Gouverneur Coene nae syn doot bevonden sal 
„ werden by schriftelycke en met sync eygen hant geschreven 
„ acte tot het voors. Gouvernement genomineert en gecoren te 
„hebben), wy geacht worden gegeven te hebben en geven mits 
„ desen alle volcomen last, macht en authoriteyt, als hem ccnich- 
„ sints van noode mochte wesen, om ’t voors. Gouverneurschap- 
„ Generael tot onse naerder ordre te mogen bedienen,” enz. 2 

Nu waren wel in het jaar 1617 bij twee verschillende acten, 
meer bijzonder, eerst Steven van der Hagen en na dezen Hans 
de Ilaze, als eventueele opvolgers door Coen voor zijn over-

:
;
t

*

1. Zie hier achter N°. IV.
2. Acte der Hceren XVII aan Coen medegegeven, dd. Middelburg 2 Nov. 1017, 

manuscr. lt. A. uitgaand bri:fboek der HM. XVII, 1017—1020; blad/,. 170 gecon
firmeerd en geajiprobeerd door de Staten-Generaal, blijkens nadere missive der HI1. 
XVII, dd. 18 Dec. 1017, bladz. 210.

:
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lijden te benoemen, aangewezen; maar deze personen honden 
niet meer in aanmerking komen, en nu behield de eerste acte 
van algemeene volraagt door het opperbestuur op den 2den 
November 1617 aan Coen verstrekt om zijn opvolger te „ sub- 
„ stitueren en surrogeren ” hare volledige kracht. Coen, maakte 
dus door op zijn sterfbed, terwijl hij zijne bewustheid nog be
zat, zijn opvolger te surrogeren, gebruik van een onbetwistbaar, 
aan hem persoonlijk door het opperbestuur verleend regt; de 
terzijdestelling dezer surrogatie en de verkiezing van Specx tot 
provisioneel Gouverneur-Gencraal door den Raad van Indie, 
waren daden in strijd met de bevelen en voorschriften van de 
vergadering der XVII.

Nadat dan ook het opperbestuur in Nederland van de ver
kiezing van Jacques Specx kennis had gekregen, verschoof het 
bij herhaling, eerst in 1630, daarna in 1631, de bekrachti
ging, de goed- of afkeuring daarvan, totdat het in Maart 1632 
een „ nieuw reglement rakende de generale directie en beleyt 
„ over de regeringe in Indie” had vastgesteld, wanneer Jacques 
Specx werd teruggeroepen en Hendrik Brouwer tot algemeen 
opperlandvoogd werd benoemd, onder deze beteekenisvolle for
mule : „ overmits het overlijden van onsen vorigen Gouvcrneur- 
„ Gcnerael J. Pz. Coen.” Intusschen aanvaardde Specx de 
hooge, hem bij keuze van den Raad van Indie, opgedragen 
betrekking en nam hij het beleid der verdediging van Batavia 
in handen.

Het leger van den Soesoehocnan had inmiddels, zoowel aan 
de zuid- en westzijde als aan de oostzijde, het vuur uit zijne 
batterijen op de stad geopend, zonder evenwel daarmede veel 
kwaad te doen. Hongersnood, ziekte, sterfte en verloop van 
volk teisterden steeds meer en meer het vijandelijke leger. 
Omdat men daarvan eene voortdurende verzwakking van den 
vijand voorzag, stelden Specx en de krijgsraad een algemcenen 
aanval op de vijandelijke werken uit. Slechts eenige vóórwer
ken der Javanen, werden bijna zonder tegenstand te ontmoeten

•*»
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in brand gestoken. De berekening van Specx faalde niet. 
Reeds op den 2den October was de ellende, door hongersnood 
en ziekte veroorzaakt, in het Javaansche leger zóó groot, dat 
de vijand het niet langer houden kon en hij zich buiten het 
bereik van het Nederlandsch geschut terugtrok. Weinige dagen 
later begon hij den algemeenen terugtogt. Achter zich liet hij 
den weg bezaaid met lijken van menseken, buffels en paarden 
met verlaten pedatie’s en legertros van allerlei aard.

Hiermede waren de giootsche plannen des Soesoehoenan’s 
tegen Batavia en het westen van Java verijdeld. Voor de eerste 
maal was de zich steeds uitbreidende magt en de zegevierende 
legers van Mataram tot staan gebragt en van dien stoot heeft 
de Soesoehoenan zich nooit geheel hersteld. Het beleg, dat 
Batavia in 1629 doorstond, had die stad op verre na niet in 
dat gevaar gebragt, welke de hevige aanslagen van 1628 had
den opgeleverd; want in 1629 was veel van het gevaar afge
wend door het beleid van Coen, die de bijeenverzamelde levens 
middelen voor het leger van den Soesoehoenan bestemd, zóó 
tijdig had doen vernielen, dat daardoor de kracht van den vijand 
reeds gebroken was, vóórdat de belegering nog werkelijk een 
aanvang had genomen. Wel had de belegering niet voordeelig 
teruggewerkt op den handel en het vertier van Batavia en was 
een niet onaanzienlijk, hoewel slechts t ijdel ijk verloop van Chine
zen , het gevolg er van geweest; maar de oorlog had toch, zooals do 
Hooge Regering aan het opperbestuur getuigde, „soo weinich alte
ratie in de stad onder alle de inwonende natiën geeauscert, dat 
„ alles syn voege ende ganek hield of er geen vijand ware ge- 
„ weest, tot groote verwondering der aankomende vreemdelingen.”

Batavia had, door deze herhaalde aanslagen en belegeringen, 
de vuurproef doorgestaan, de Nedcrlandsche volkplanting bleek 
onwrikbaar op Java' te zijn gevestigd, zij won daardoor in aan
zien en ontzag; terwijl de glans van het rijk van Mataram, 
sedert dien tijd, veel van zijne verblindende kracht op de be
volkingen van den Archipel verloor.

:
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De Hooge Regering te Batavia betoonde zich gematigd na 
de overwinning. De verspieder Warga, wien men bij zijne ge
vangenneming lijfsbehoud had beloofd, indien hij de aanslagen 
van den Soesoehoenan vo’ledig ontdekte, werd in vrijheid ge
steld en naar het gebied van Mataram terug gezonden. De 
Soesoehoenan meende in die handelwijze der Hooge 'Regering 
een zijdelings aanzoek tot herstel van den vrede te zien en liet 
door zijn regent over Samarang, ArioWongso, onderhandelingen 
aanknoopen met de bevelhebbers der Nederlandsche schepen, 
welke voor Japara lagen. Het gevolg hiervan was, dat eenige 
zendelingen van den regent van Samarang te Batavia kwamen 
met het berigt, dat de Soesoehoenan het aanzoek om vrede 
van den Gouverneur-Generaal met toegenegenheid en welwil
lendheid ontvangen had, en dat hij een aanzienlijk persoon als 
afgezant der Nederlanders aan zijn hof verwachtte. De Hooge 
Regering zond daarop in de maand Junij van 1630, den tolk, 
Pieter Franssen, naar Samarang; doch deze kon, onder voor
wendsel dat hij een te weinig aanzienlijk persoon was en geen 
brief van den Gouverneur-Generaal voor den Soesoehoenan mede- 
bragt, geen gehoor, zelfs bij den regent van Samarang, Ario 
Wongso verkrijgen. De onderhandeling bleef toen nog wel 
cenigen tijd slepende; maar eenc vreedzame oplossing stuitte 
af op het wederzijdsch wantrouwen. 1

De belegeringen, welke Batavia in 1628 en 1629 had moeten 
doorstaan, hadden althans deze goede uitkomst opgelevcrd, dat 
de Pangéran van Bantam, bevreesd dat de Soesoehoenan, na 
over Batavia te hebben gezegevierd ook hem voor zijne wapenen 
zou doen bukken, «alle vijandelijkheden tegen Batavia had ge
schorst en zelfs in 1629 weder de vestiging eener Nederlandsche 
faktory binnen Bantam had toegestaan. Ook een deel van de 
bevolking der Preanger-districtcn, namelijk van Ockoer, Batoe- 
lajang, Sa wang, Batang en Soemadang, welke in 1628, hoewel

1. Cf. N®. XXV, bier achter.
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niet vrijwillig; medegewerkt had tot den aanval tegen Batavia; 
maar sedert zich aan het gezag van den Soesoehoenan had ont
trokken; zocht nu niet alleen den vrede met de Nederlanders 
te bewaren; maar vroeg zelfs aan den Gouverneur-Generaal 
hulp en ondersteuning.

De bevolking dezer districten zocht te gelijkertijd bescherming 
bij den Pangérau van Bantam, die niet ongenegen scheen om 
met medewerking van den Nederlandschen Gouverneur-Generaal, 
aan deze afvalligen van den Soesoehoenan, gronden nabij Ontong

1

;

\
1. Zie de berigten over de bevolking der Preanger-districten Soemadang, Oekoer, 

enz. hierachter onder n°. XXVI. Het is belangrijk deze berigten over de Preanger 
districten, door Nederlanders opgeteekend, te vergelijken met de berigten daarover 
van inlanders. De heer C. W. WalbeeJnn gaf iu het zesde deel (derde deel der nieuwe 
serie) van hel Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- ea Volkenkunde, uitgegeven door 
het Bataviaschc Genootschap, Batavia, Lauge en Co. 1857, bladz. 247, seq. eenige 
bijdragen uit het Malcisch vertaald, tot de geschiedenis der SoeuJa-landcn, getrokken 
uit een klein handschrift van Soemadang afkomstig. Daarin leest men o. a. het vol
gende, dat vrijwel overeenstemt met de berigten van de Nederlanders: » Een rijks
* groote, genaamd Dipati Oekoer, de vertrouweling vau den vorst van jMataram, was 
» regent vau al de Prcanger-lauden. Ilem werd opgedragen zich naar Sampang (op 
0 Madura) te begeven, om den Pangéran van dat land, die zich niet aan Mataram 
0 wilde onderwerpen, gevangen te nemen. Dipati Oekoer dezen last ontvangen heb -
* bende, verzocht zijnen vorst om daarvan verschoond te mogen blijven.
0 vorst zeide daarop tot Dipati Oekoer: indien gij niet in staat zijt dien last te vol- 
0 brengen dan moet gij zulks maar laten; doch gij moet als :an onmiddelijk met de 
» mantri’s van het Preanger gebied............naar Djakatra gaan, om den Pangéran
* van dat land gevangen te nemen. Dipati Oekoer vertrok toen met zijne mcdgezellen 
0 naar Djakatra; doch aldaar aangekomen, had hij geen moed genoeg om den Pan- 
0 gérau te bestrijden. Hij bleef daarom in dat land zich slechts wat ophouden en 
0 zeide tot zijne mcdgezellen: vrienden het is beter dat wij maar terugkeeren; want 
0 als wij hier blijven zullen wij onvermijdelijk onzen dood vinden. Zij gingen daarop 
-rallen huiswaarts, met uitzondering van Dipati Oekoer met zijne volgelingen, die zich
0 in een groot bosch op den berg Loembocng gingen verschuilen..... Toen de vorst
0 van Mataram de handelwijze van zijnen gunsteling Dipati Oekoer vernam: zeide hij
* tot den Tommogong Narapaksa; gij moet dadelijk met de hoofden van het Oosten, 
0 de beambten van Mataram, de leenmannen van het westen, enz. te velde trekken 
0 tegen Dipati Oekoer. * Na een vruchteloozeu aanval op Loembocng werd de hulp 
vau een kluizenaar ingcroopeu en nadat door dezen vele lieden waren gedood, gelukte 
het den Dipati Oekoer in handen te krijgen en naar Mataram mede te voeren. » Ook 
// wordt verhaald,« zoo gaat het inlandsch berigt voort, «dat een zendeling van Tom- 
« inongong Narapaksa, 1000 paren, mannen en vrouwen, behalve de kleine kinderen, 
" die Dipati Oekoer waren gevolgd, had bijeen gekregen. Deze werden naar Mataram 
0 opgebragt en aan deu vorst vertoond, die bevel gaf Dipati Oekoer te onthoofden, 
«de 1000 manneu dood te schieten en de 1000 vrouwen als slavinnen in den Kraton 
" te houden.- Vergelijk ook: Geschiedenis der Soenda-lauden door J. Ilageman, Jcz.

De
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Java aan te wijzen. De Hooge Regering te Batavia wilde echter 
eene vestiging op die plaats niet gedoogen; maar bood aan de ' 
afgevaardigden der bevolking van Soemadang en Oekoer, de 
stad Batavia en hare omstreken tot woonplaats aan, onder de 
onmiddelijke bescherming van het Ncderlandsch gezag. Een 
jaar later, in 1632, had de tegen Mataram in verzet gekomen 
bevolking der Preanger-districten, aan die uitnoodiging der 
Ilooge Regering nog niet voldaan, toen een leger door den 
Soesoehoönan afgezonden en door den vorst van Tjeribon onder
steund, er in slaagde deze opstandelingen tot onderwerping te 
brengen. Weldra was nu de geheele opstand op de westelijke • 
grenzen van Mataram’s gebied volledig gedempt; niet minder 
dan 1260 opstandelingen met hunne vrouwen en kinderen wer
den gevangen naar Karta gesleept, en de mannen allen aldaar 
op last van den Soesoehoenan ter dood gebragt.
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NEGENDE HOOFDSTUK.

Zonder de verheffing van Jacques Specx tot Gouverneur- 
Generaal goed of af te keuren, had het opperbestuur daarin 
aanvankelijk, terwijl de beraadslagingen over cene nieuwe in
structie voor de Hooge Regering in Indie gevoerd werden, 
berust en de eindbeslissing uitgesteld. Langzamerhand echter 
vatte de Raad van XVII misnoegen op over het bestuur van Specx 
en toen hij, naar het oordeel der Bewindhebbers hunne bevelen, 
vooral die betrekkelijk een zuinig beheer en den particulieren han
del, niet met volle gestrengheid en naauwkeurigheid toepastte of 
niet genoegzaam vasthield aan het beginsel, dat de algemeene 
landvoogd een Gouvcrncur-Generaal was in Rade van Indie, toen 
klom het misnoegen van het opperbestuur tot zulk cene hoogte, dat 
het op gebiedenden toon de Iiooge Regering aanschreef: „ Wy 
„ beclagen ons grootelyks, dat onse orders in onse missiven 
„ successive gegeven, niet gevolgd worden of ook zelfs niet be
antwoord. Onze order moet uw wet en regel zijn, uwe dis- 
„ coursen en mededeelingen om ons te dienen van advies en 
„ om onze orders daarop te verwachten. Of wy al veel scliry- 
„ ven en ordonneren, bevinden wy nogthans tot ons groot lecd- 
„ wezen, dat er op het voornaamste weinig gelet wordt, namelijk 
„ dat alle onnuttige onkosten en fortificatiën besneden, de be- 
„ hoorlijke vereischte zuinigheid behartigd en dat de schadelyke 
„ inkruipsels van particulieren handel met ernst worden geweerd.

i



ïcvfi

„ Ook kunnen wy niet voorbygaan, dat wy met de laatste terug
gekeerde vloten, geen resolutien der Hooge Regering hebben 
„ ontvangen en dat wy onderrigt zijn, dat er geen resolutien 
„ zyn geregistreerd, dat er weinig vergadering gehouden wordt; 
„ in één woord, dat de loffelyke orde van de heeren Coen en 
„ Carpentier in velen niet is achtervolgd! ” 1

In het vooijaar van 1632 had het opperbestuur in Nederland 
reeds beslist, dat het de verheffing van J. Specx tot provisio
neel Gouverneur-Generaal niet zou bekrachtigen. Vóór dat ech
ter tot zijne terugroeping werd overgegaan, zocht men den 
oud-Gouverneur-Generaal de Carpentier, die toen in Engeland 
in commissie was, tot het andermaal aanvaarden der opper
landvoogdij te bewegen; maar deze liet zich daartoe niet over
halen. Nu viel de keuze op Hendrik Brouwer, die zich voor 
den tijd van drie jaren als Gouverneur-Generaal verbond en 
die, nadat hij zijne commissie had ontvangen en zijn eed in 
handen der Staten-Generaal en den Prins van Oranje had afge
legd, reeds dadelijk in April naar Indie vertrok. Op den 7den 
September 1632 stapte hij te Batavia aan land.

Hendrik Brouwer was voorzien van eene nieuwe instructie.
rakende de generale directie en het beleyt 

„der regeringe in Indie”, had het opperbestuur in de eerste 
plaats geregeld „de administratie der justitie” „het fundament 
„ van alle goede regeringe, waarin verscheyden disordren en 
„ excessen hadden plaats gehad.'’

Er moest „ eene regtmatige justitie volgens de instructien en 
„ praktyken in de Vcreenigde Nederlandsche provinciën, zoo 
„ in het civiel als in het crimineel, worden geobserveerd.” Het 
opperbestuur scheen niet tevreden met de regeling van 1625; 
want het gaf de toezegging dat het in het volgende jaar 1633,
„ eene door de Algemeene Staten en den Prins van Oranje 
„ goedgekeurde instructie, soo in ’tstuck van justitie als politie,”

In dat staatsstuk > ))

Uitg. missive dor XVII dd. 4 Oct. 1632.1.
V* \ri
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Indie zenden zou. Intussclieu moest in den raad van justi-naar
tie altijd minstens één „ gepractiseerd” regtsgeleerde zitting 
hebben. 1

Die toezegging van regeling door het opperbestuur van bet 
regtswezen in Indie is echter niet vervuld en toen in 1642, 
de toenmalige Gouverneur-Generaal van Diemen in zijne sta
tuten van Batavia, bet regtswezen had geregeld, keurde de 
Kamer van XVII die regeling goed en liet zij eene algemeene 
door de Staten-Generaal bekrachtigde regtsregeling achterwege.2

Eene herhaling van hetgeen bij de regtspleging tegen de 
Engelschen op Amboina was voorgevallen, belette het opper
bestuur , door te gelasten, dat de vice-gouverneurs en de direc
teurs van kantoren en forten, in groote zaken, als zamen- 
zwering, verraad en diergelijken niet ten principale mogten 
procederen, zonder voorkennis van Gouverneur-Generaal en 
Raden. *

De directeur-generaal van den handel in Indie, Antonio van 
Diemen, schreef in 1631 aan het opperbestuur in Nederland: 
„ de Compagnie heeft in Indie twee kankers, waaraan zij lijdende 
„is; vooreerst, een te groot aantal onnutte dienaren, die buiten 
„betrekking zijn en ledig loopen; en ten tweede, dat velen 
„aan wie Compagnie’s middelen zijn toevertrouwd, aan het 
„ bijzonder belang boven het algemeen belang de voorkeur ge- 
„ven, ja, dat er eenigen zijn, die al zoo lief hun voordeel 
„ van de Comp. als van den vijand nemen.” Het opperbestuur 
schreef de schuld daarvan grootendeels toe, aan de regering 
en de ambtenaren in Indie; maar voor een groot deel, zoo 
niet voor het grootste, lag de oorzaak daarvan in het beleid en

1. Art. 1—3 der instructie en nitg. missive der IïM. XVTÏ dd. 4 Oct. 1632.
2. Zie de Statuten van Batavia in Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde, 

6de stuk, nieuwe volgreeks, 3863, en liet Handschrift van den advok. van Dam op 
het. Hijks-Archief berustende, het 3de Boek, 2de Cap., blad*. 66, en hierachter 
N°. XI der gedrukte stukken.

3. Zie hierboven blad*. XXIX.

I
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het stelsel der Bewindhebbers. Reeds de Gouverneur-Generaal 
Coen had zuinigheid gepredikt; maar elke Kamer was niettemin 
voortgegaan met zijne beschermelingen naar Indie voort te 
helpen. Op die wijze had men langzamerhand een overtollig 
aantal bedienden in Indie gekregen. Het 10de artikel der 
Instructie voor Hendrik Brouwer schreef hem voor, daaraan nu 
een einde te maken, door alle onnutte dienaren, groote of 
kleine tractementen trekkende, naar het vaderland op te zenden.

Dienzelfden maatregel werd hem bij art. 90 gelast te nemen 
tegen ambtenaren, wegens particulieren handel uit hunne be
diening ontzet; maar het drijven van verboden handel door 
ambtenaren van de Compagnie, was een kwaad, dat zoo oud 
was als de Compagnie zelve. Strenge maatregelen daartegen 
mogten een tijd lang wel baten, de wortel van het kwaad 
bleef bestaan, zoo lang het opperbestuur zijne ambtenaren, die 
schatten in den handel omzetten, aan wie schatten werden toever
trouwd, die zoodoende de handelsvoordeelen in Indie te behalen, 
leerden kennen, op onvoldoende wijze bezoldigde en niet op geoor
loofde wijze in de winsten liet deelen. Onder die ambtenaren, over 
geheel Indie verspreid, aan gebrekkige controle onderworpen, 
schuilde er menigeen, die van een slecht gehalte was; allen 
hadden zij zich bovendien naar het verafgelegen Oosten bege
ven, zich aan de gevaren van de reis blootgesteld, om lotsver
betering voor zich te verkrijgen.

De eerlijke ambtenaren vonden intusschen, indien zij eerlijk 
bleven, in den dienst van de Compagnie slechts een sober 
bestaan, de gehuwden leden bijna armoede. Niets was dus 
natuurlijker, dan dat velen op allerlei middelen bedacht waren, om 
zich voor de toekomst cenige spaarpenningen te vergaderen. Bijna 
niemand was daaraan geheel onschuldig, sommigen echter maak
ten het daarin bijzonder grof. Met die winsten, met hetgeen 
bovendien aan bezoldiging genoten werd, zochten de ambtenaren, 
hetzij door eigen handel, hetzij door het uitgeven van geld op inte
rest of bodcmcrij nieuwe winsten te behalen, en omdat er destijds
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instellingen van crediet in Indie bestonden, plaatsten degeen
dienaren der Compagnie hun geld zeer dikwerf op interest bij
de zoogenaamde vrijburgers, die dan met dat geleende kapitaal 
hun eigen handel dreven. Hieruit laat het zich verklaren waarom 
het opperbestuur in Nederland tegelijkertijd en bijna met de
zelfde gestrengheid tegen den verboden handel der ambtenaren 
als tegen den zoogenaamden „ gepermitteerden handel der bur- 
„ gerij of volkplanters ” ijverde. Dat het opperbestuur, indien 
het meende, zonder van stelsel te veranderen, daarin te zullen 
slagen, aan Hendrik Brouwer de moeijelijke taak opdroeg, van 
den verboden particulieren handel der ambtenaren streng te ver
volgen en te vernietigen, was niet meer dan billijk en regtvaar- 
dig; maar het is moeijelijker te begrijpen, welke beginselen het 
opperbestuur in de zaak van den „ gepermitteerden handel ” 
tot rigtsnoer nam. De geest, welke eenmaal de Kamer van 
XVII na de conferentien met Coen in 1623 en 1624 bezield
had, was lang vervlogen; het opperbestuur was nu in volle 
reactie tegen die denkbeelden. Alles voor en door de Compagnie 
scheen nu het wachtwoord te zijn geworden, en als men de 
bevelen leest, welke destijds naar Indie werden gezonden, dan 
staat het onbevangen oordeel en het nuchter verstand, waar
mede men in onze dagen zulke belangen beoordeelt, verlegen 
om de vraag te beantwoorden : met welke bedoeling zond liet 
opperbestuur der Compagnie dan toch handelskolonisten naar 
Indie; waarom maakte het velen zijner ontslagen ambtenaren en 
soldaten tot vrijburgers, indien liet aan dezen tegelijk kapitaal 
en middelen van bestaan en handeldrijven bij den oorsprong 
afsneed ?

Men treft, in de brieven derHeeren XVII van dezen tijd, eene 
geheele reeks van aanschrijvingen aan, die allen denzelfden 
geest ademen. Reeds in Maart 1630 schreef het opperbestuur 
aan de Hooge Regering, ten einde de geldbelegging der ambte
naren tegen te gaan: „ dat op alle comptoiren van Indie bij 
n publicatie moest worden bekend gemaakt, dat voortaan geen
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„vrije handelaars meer zullen worden toegelaten, dan die van 
„ reis tot reis speciale licentie hebben van den Gouverneur-Gener. 
„ en Raden, en die onder eede verklaard hebben, dat zy geen 
„ goederen of gelden van anderen in hunne onderneming gestoken 
„ hebben, dan van zich zelven of van andere vrijheden, op ver- 
„ beurte van alle de goederen en bovendien onder bedreiging 
„ van straf. ” 1 De grootste slag werd echter aan den „ geper- 
mitteerden” handel in Indie toegebragt, door het plakkaat, dat 
de Kamer van XVII in hare naj aarszitting van 1631 vaststelde 
en bij aanschrijving van 23 November 1631 aan den Gouverneur- 
Generaal Specx ter afkondiging in Indie opzond. Bij dat plak
kaat werd vooreerst bevolen, dat de vrijheden alleen zouden 
mogen handelen en varen in Pegu, Bengale, Arrakan, in de 
bogt van Patani, in Kambodja, Siam, Koetsjin-sjina, Solor, 
Makasser en daar waar de Comp. niet handelde. In de meeste 
dier landen en plaatsen was te dier tijde de handel, door oorlog 
of om andere redenen, vervallen, de beperking stond dus bijna 
gelijk met een verbod. Eene tweede hoofdbepaling van dit plak
kaat, was niet minder doodend voor de vrij handelaars; dezen 
mogten voortaan nergens elders in Indie gevestigd blijven, dan 
te Batavia, Amboina of Banda. In Amboina en Banda had de 
Compagnie het monopolie der specerijen; zij was daar dus nage
noeg meester van den uitvoerhandel; want andere artikelen waren 
daar bijna niet. Die vrijheid was dus ook denkbeeldig, niets dan 
Batavia bleef er alzoo voor de vrijburgers open. Tegelijkertijd en 
bij dien zelfden brief van 23 November 1631, kreeg de Hooge 
Regering, die genoodzaakt was geweest eenigermate de behulpzame 
hand aan de volkplanters te leenen, wilde zij den handel der 
vrijburgers van Batavia niet geheel zien ten onder gaan, bovendien 
nog eene bitse aanschrijving in deze woorden: „ Het schijnt wel dat 
„ de groote imaginatie en speculatie op het particulier welvaren 
„ van de stad Batavia, eenigen zooverre hebben getransporteerd,
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n dat alle de orderen en placcaten jegens den particulieren handel 
„ geëmaneerd, volgens het sustenu van sommigen, niet na de 
„ letter geduid, maar hij den Generaal naar gelegenheid van 
„ zaken gemodereert behoort te worden, hoewel geen interpre- 
„ tatie gepermitteerd is, van de instructien en plakkaten. Met 
„ alle brieven hooren wij klagten, zoo over particulieren handel 
„ als over vrijen gepermitteerden. Wij zenden daartegen met 
„ alle brieven orders en zenden plakkaten om het voor te komen; 
„ waarom dan onze orders in deze niet naargekomen ? waarom 
„ wordt daarover zoo gedisponeerd, dat niet alleen de burgerij 
n van Batavia is gepermitteerd hare negotie op de kust (van 
„ Koromandel) te mogen doen, maar dat haar zelfs wordt toe- 
„ gestaan hare goederen met Compagnie’s schepen daar heen 
„ te vervoeren ? De negotie van de Compagnie verachtert daar- 
„door, laat dan toch de klagten daarover eens ophouden. 
„ Meent gijl. dat de burgerij zonder dien handel zich niet kan 
„ staande houden, dan ware het heter, dal zoodanige burgerij 
„niet op Batavia ware, want als één van beiden moet lijden, de 
„ Comp. of de burgerij, dan is hel verre beter, dal de burgerij 
„ zich behelpt en lijde; maar daar schort het niet aan, zij zoeken 
„ al te vroeg rijk te worden en dan zijn zij Indie moede. Laat 
„ ons dan toch geen verkeerde barmhartigheid gebruiken; maar 
„ wij moeten vooreerst en alleen oogmerk hebben op den dienst 
„ en hel proffijt van de Compagnie .”

Moeijelijk had het opperbestuur met meer klaarheid den 
tweestrijd in het licht kunnen stellen, welke er bestaat tusschen 
de pligten van den regent en de belangen van den handelaar; 
wanneer de behartiging dier pligten en belangen aan 6611e hand 
zijn toevertrouwd. Het zou geen barmhartigheid geweest zijn, 
indien de handel in Indie aan de krachten der burgerij ware 
overgelaten, zooals Coen had gewild; maar een gezond begrip 

Compagnie’s belangen. Op die wijze had Batavia groot 
kunnen worden en zich tot een emporium kunnen verheffen, 
waar de Compagnie zich had kunnen voorzien van de handels

van
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artikelen voor de Europeescke markt. Zij liad dan een groot 
gedeelte van den kostbaren omslag van schepen, kantoren en 
eigen bedienden wijd en zijd over Indie verspreid, kunnen 
intrekken; zij zou dan veel minder blootgestaan hebben aan 
aanzienlijke verliezen, veroorzaakt door de handelingen van 
onbekwame of ontrouwe ambtenaren, wier handelingen, op die 
verwijderde plaatsen, niet altijd behoorlijk konden worden na
gegaan.

Het was echter op dien tijd er verre van af, dat de denk
beelden van Coen, omtrent volkplanting en vrijen handel, nog 
ingang bij het opperbestuur vonden. Integendeel, men ergerde 
zich in Nederland er over, als de handels-kolonie, die men 
zelf in Indie geplant had, slechts eenigzins in bloei vooruitging.

Kleine uitgaven en rijke retouren was het eenige, wat men 
begeerde. Men zag het gaarne, dat de handels-kolonisten in 
aantal en vermogen verminderden. De instructie voor den Gou- 
verneur-Generaal Brouwer en den Raad van Indie, droeg van 
dien geest de kenmerken. De tot hiertoe verleende huwelijks
giften aan de zoogenaamde Compagnie’» dochters en de uitge
loofde premie voor uitkomende gehuwde personen, ingesteld 
om de volkplanting te Batavia te bevorderen, werden inge
trokken. Tegen pracht en praal werden kleingeestige bevelen 
gegeven, zelfs aan de vrijburgers het dragen van edelgesteente 
en passement werk verboden. Het opperbestuur verlangde geen 
andere volkplanters, dan lieden zonder kapitaal en zonder mid
delen; „ want om luyden te senden met middelen,” schreef de 
Kamer van XVII, „ is geen apparentie, alsoo sulcx tot groot 
„ verderf van ’s Comp8. negotie is strekkende.”

De Gouverneur-Generaal Specx en de Raad van Indie, had
den intusschen geaarzeld, om het strenge plakkaat van Novem
ber 1631, tegen den vrijen gepermitteerden handel in Indie 
af te kondigen. Het misnoegen van het opperbestuur daarover 

tot verbolgenheid geklommen en de nieuwbenoemde Gou- 
vcrncur-öcncraal, Hendrik Brouwer kreeg den beslissende last
was
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dat hij zonder uitstel dat plakkaat zou afkondigen. Op den 23sten 
September 1632, naauwlijks veertien dagen na zijne aankomst, 
voldeed Brouwer aan dat bevel en werd bet plakkaat te Batavia 
afgekondigd. 1

Het is opmerkelijk, dat de Gouverneur-Generaal Brouwer, 
nadat hij naauwelijks drie maanden in Indie vertoefd bad, 
reeds tot een ander oordeel over den vrijen bandel begon over 
te hellen; bij veroorloofde zich zelfs, in zijne brieven aan bet 
opperbestuur, eene schroomvallige voorspraak voor den vrijen 
handel in kleeden, vooral op de kust van Koromandel, te doen 
booren, in bet belang der Compagnie zelve en geheel in den 
geest van bet stelsel van Coen.

„ Men sustineert, ” zoo schreef Brouwer op den lsten Decem
ber 1632, „ dat 'de Engelschen den geheelen Coromandelschen 
„ kleedenbandel souden quyt syn geworden, byaldien UEd. de 
„ vorige liberteyt aan de vrye luyden hadden gelieven te laten 
„ behouden, waarvan UEd. sonder verschot van gelden (souden) 
„ komen te profiteren, omtrent de 45 ten honderd, te weten 
„ voor uitgaanden tol van Batavia 10 % en vracht 3 %; voor 
„ uitgaanden tol op Coromandel 5 % en vracht 2 %; wederom 
„ voor inkomenden tol te Batavia, het kapitaal vergroot op 1 ó, 
„komt 15% en de vracht naar advenant de 3 %, is 4 £%; 
„ wederom voor tol van uytvoeren van Batavia naar andere Indi- 
„ sche kwartieren, alsoo de minste kleeden in Batavia gesleten; 
„ maar meest uitgevoerd worden, 5 %, komt te zamen zonder 
„ eenig voorschot van gelden 44£ %, zonder subject te zyn 
„aan beschadigdheid of verrotting, onverstandigen of ontrouwen 
„inkoop derzelver kleeden, on verkoopbaarheid van sorteringen, 
„ gevaren van brand in pakhuizen en verscheiden andere incon- 
„ venienten. Wyders dat UwEd. jongste plakkaat den kleeden-

1. Dit plakkaat ia in het Rijks-Arrhief niet meer aanwezig; doch den inhoud er 
van, leert men kennen, uit do notulen der HU. XVII, Nov. 1631 en uit van Dam, 
Handschrift R. A. 3de Boek, 20ato (Jap., bladz. 343 aq. Zie verder hierachter 
N°. XXVII der gedr. stukken.
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„ handel sonderlinge prejndiciabel is, ten aansien UEd. daerby 
„ gelieven te verbieden bet varen op de plaatsen daar ze vele 
„ getrokken zyn. Hierop mag men zeggen, dat de bedoeling 
„ hiermede is, den diamanthandel te weren; doch men repli- 
„ ceert, dat dit weinig verhindering kan geven, omdat de 
„ diamanten toch publiek of in ’t geheim kunnen worden inge- 
„ bragt; want die voorwerpen kan men ligt bergen en Chine- 
„ zen en Javanen zyn daarin zoo subtiel als eenig menseb, die 
„ den aardbodem betreedt.” 1

Maar onmiddelijk ontving Brouwer van de Kamer van XVII 
tot antwoord: 2 „ Wy hebben uit uwe discoursen gesien, boe 
,, de burgery van Batavia, door de jongste afgesonden plac- 
„ caten, gediscouragieert is, meenende alsoo niet te kunnen 
„ bestaan, hetwelk wy seer wel aannemen, alsoo meer dan tyd 
„is, dat bun de vetste weiden, alwaar de Comp. behoorde te 
„ grazen, ontzegd worden en derhalve na gedane examinatie van 
„ de consideratien wederzyds in uwe missive vervat, verstaen wy 
„ by onze ordre en resolutie daarop genomen te volharden.”

Geheel in strijd met dit, haar eigen beslist antwoord, schreef 
de Kamer van XVII, eenige weinige regels verder, in dien
zelfden brief aan de Hooge Regering: „ Hetgeen by ons in het 
„ debiteren van kleeden niet kan gedaan worden, behoort te 
„ worden geaccordeerd aan de vrye luyden 
„ onze meening niet geweest zoo precies in de woorden van de 
„ plakkaten te inhereren, dat daarin geen ampliatie en limi- 
„ tatie naar gelegenheid van zaken zou mogen worden ge- 
„ maakt, mits blyvende by onze maxime en intentie, welke is, 
„ dat ten principale de handel voor de Comp. mag worden 
„ behouden, want als wy vrye luyden willen aanhouden, moe- 
„ ten hun de middelen worden gesuppediteerd om eerlyk met 
„ haar familie te mogen leven.”

Onder de leiding van een opperbestuur, dat nu eens, onder
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den invloed van een man als Coen, met zekere geestdrift vrijen 
handel en koloniën in Indie begeerde te stichten, dan weder 
heftig en gestreng den grondslag der Compagnie, den meest 
beperkten monopoliehandel verlangde te handhaven; maar tege
lijkertijd zwak, toegevend en stelselloos; beide stelsels, den 
uitsluitenden handel der Comp., naast vrije luyden zonder kapi
taal, wilde aanhouden, konden natuurlijk geen handelskolonien 
in Indie zich vestigen, veel minder zich ontwikkelen.

De opperlandvoogd Hendrik Brouwer geloofde dan ook weldra 
niet meer aan het welgelukken van zoodanige volkplantingen 
in Indie en in 1636 schreef hij aan het opperbestuur: 1 „ de 
„ bedroefde exempelen van onse Bataviasche colonie, onder de 
„ oogen van UwEd. hoogste regering, doen ons mistrouwen, dat 
„ eenig considerabel goed progres door dezelve, in des Comps. 
„ stand in Indie, zal te bekomen zijn.”

Het vraagstuk van volkplanting en vrijen handel in Indie 
bleef op deze wijze tusschen twee stroomen heen en weder ge
slingerd, tot dat het bij de beraadslaging in de Kamer der XVII 
over het nieuwe reglement op het beleid der regering in Indie 
van 1650, op nieuw ter sprake kwam; maar ook toen weder 
evenmin tot eene eindbeslissing kon geraken 2.

Omtrent de gedragslijn, welke de Hooge Regering tegenover 
de vorsten van Java moest volgen, werd bij de nieuwe instructie 
van 1632 geen bepaald voorschrift gegeven; doch in de aan
schrijvingen, welke het opperbestuur hij herhaling aan Hendrik 
Brouwer en den Raad van Indie toezond, treft men voortdurend 
de vermaning aan, om toch vooral eene vredelievende staat
kunde tegenover Bantam en den Socsoehoenan tc volgen, zelfs 
om, indien de Compagnie daardoor den vrede kon verkrijgen 
of bewaren, den schijn aan te nemen van de minste te willeni

Brief van 4 Januarij 1686 N°. XXXII der gedr. stukken. Deze brief is zeer 
lezcnswaardig, waarom wij er naar verwijzen.

2. Cf. Verslag aan den Koniug uitgebragt door do Staatscommissie ingcsteld bij 
Kon. besluit van 16 Junij 1Ö57, n°. 90, bijl. F, bladz. 187.
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zijn, zoo sleclits de verkregen regten der Compagnie daarbij 
niet werden verkort. De Gouverneur-Generaal Brouwer, zijn 
voorganger Specx en alle de raden van Indie, met uitzondering 
van Philips Lucasz, waren echter van meening, dat zulk eene 
staatkunde tegenover de Javaansche vorsten moeijelijk gevolgd 
kon worden; maar dat men integendeel den vrede, althans dien 
met den Soesoehoenan, nooit op andere wijze, dan door ver
toon van magt en door oorlog zou kunnen verkrijgen.

Bij zijne aankomst te Batavia, had Brouwer het Nederlandsch- 
Indisch bestuur in eene, zoo als hij zich uitdrukt, „teêre, 
„ licht geraakte, doch vreedzame communicatie met Bantam ” 
gevonden 1.

Intusschen dreven de Bantamsche grooten en kooplieden han
del op de eilanden Ceram, Ceram-Laut en Goram en voerden 
van daar specerijen uit naar Bantam, dat strijdig werd geacht 
met de monopolie-contracten door de Compagnie in den specerij- 
archipel gesloten en de door de Ilooge Regering uitgevaardigde 
verbodsplakkaten. De Bantamsche regering wilde zich aan deze 
plakkaten en aan de contracten met derden gesloten, niet onder
werpen; de Gouverneur Generaal daarentegen moest het verkre
gen monopolie der Compagnie handhaven.

Het was dezelfde oude strijd, reeds vroeger onder voorgaande 
landvoogden, vooral met de Engelschen gestreden. De Bantamsche 
handelsvaartuigen werden nu door de schepen der Compagnie 
aangcliaald en voor goeden prijs verklaard; het gevolg daarvan 
was, dat in November 1G33 de oorlog tusschen Bantam en 
Batavia weder uitbrak. Nadat de Pangcran van Bantam vruch
teloos de schepen en goederen zijner onderzaten had teruggeëischt, 
deed hij den Nederlandschcn Commissaris Pieter Franssen met 
zijn gezin en den geheelen Comps. omslag te Bantam, onder 
sequester stellen. De vaart en gemeenschap tusschen Batavia 
en Bantam werden van beide zijden verboden en de vijande
lijkheden hervat. Gedurende het bestuur van Hendrik Brouwer
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werden nu ook verschillende togten tegen het gebied van Ban
tam ondernomen, onder anderen tegen Tanahara, tegen eenige 
dorpen op de kust der Lampongs en ook tegen de stad Bantam 
zelve, welke hevig door de Nederlanders werd beschoten; maar 
ook de zeemagt der Bantammers behaalde, door verrassing en 
overrompeling, van tijd tot tijd belangrijke voordeelen op de 
schepen der Nederlandsche Compagnie 1.

De onvruchtbare onderhandelingen met den Soesoehoenan, 
door middel van den regent van Samarang in 1630 aangeknoopt, 
hadden den Gouverneur-Generaal Specx niet ontmoedigd. Over
eenkomstig de bevelen uit het moederland waagde Specx het 
andermaal, in betrekking met den Soesoehoenan te geraken. 
Ditmaal zou de Lakhsamana, regent van Japara, bemiddelaar 
zijn. In de maand April van 1632 werd een gezantschap, aan 
het hoofd waarvan, de ontvanger Maseyck en de kommandeur 
Wagensveld waren gesteld, met geschenken naar Japara afge
vaardigd; maar de uitkomst was nu nog ongelukkiger dan 

boor de verklaringen en vriendschapsbetuigingen vanvroeger.
den regent van Japara, die de witte vlag deed uitsteken, tot 
vertrouwen overgehaald, zonden de Nederlandsche gezanten,
eerst het geschenk voor den Soesoehoenan bestemd, daarna 25 
Nederlanders onder de leiding van den onderkoopman Antonio 
Paulo naar land. Zoo wel van het geschenk, als van de Ne
derlanders maakte de trouwlooze regent zich meester. Hierdoor 
klom het cijfer der gevangen Nederlanders in handen van den 
Soesoehoenan tot ongeveer vijftig. Van deze ongelukkigcn, werd 
Antonio Paulo, in 1641, op last des Soesoehoenans ter dood 
gebragt, vele anderen stierven door gebrek, de overigen tot 
een dertigtal versmolten, bleven meer als slaven, dan als krijgs
gevangenen tot het jaar 1647 in de magt der Javanen. Slechts 
vijf rappe gasten zagen in 1635 kans, om na allerlei avonturen, 
in eene kleine praauw, van het zuiderstrand in zee te steken,

1. Zie de brieveu van 1 Dcc. 1632, 25 Dcc. 1633, 27 Dec.—8 Januarij 1635 
hierachter.
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bij zuiden Java naar de Kokos-eilanden en van daar naar Ban
tam te ontkomen.

Het is nooit duidelijk gebleken, om welke redenen en met 
welke bedoeling dit verraad te Japara aan de Nederlanders is 
gepleegd. Zucht naar wraak over het tweemaal mislukken van 
de aanslagen des Soesoekoenan’s tegen Batavia, schijnt daartoe, 
ten minste voor een gedeelte, aanleiding te hebben gegeven; 
want gedurende geheel zijn overig leven, heeft de Soesoehoenan 
Hagoeng, wiens hoogste eerzucht was, alleenheerscher over ge
heel Java te worden, het niet aan de Nederlanders kunnen 
vergeven, dat zij, door zijne legers voor Batavia te wederstaan, 
hem belet hebben, westelijk Java te veroveren en alzoo het 
doel van zijn eerzuchtig streven te bereiken. Om die reden 
zocht hij bij voortduring hulp b.j de Portugezen te Malakka en 
Goa, die van hunnen kant deden wat zij vermogten, om den 
Soesoehoenan, door beloften van hulp en door geschenken tegen 
de Nederlanders op te zetten en te verbitteren.

Het nadeel dat de handel van Batavia door deze voortdurend 
vijandige gezindheid van den Soesoehoenan ondervond, was aan
vankelijk niet gering; want oostelijk Java trok nu zijne kleeden 
uit Malakka, in plaats van Batavia, waardoor Batavia tevens 
den aanvoer van rijst moest ontberen. Bovendien bleven de vel
den rondom Batavia steeds onveilig door zwermen van stroopers 
en moeskoppers, door den Soesoehoenan of door zijne regenten 
op zijn last afgezonden, zoodat de landbouw in de omstreken 
van de stad geheel belemmerd werd.

Ten einde afleiding naar eene andere zijde te doen ont
staan, was de Gouverneur-Generaal Brouwer reeds kort na zijn 
optreden er op bedacht, om de vorsten van Bali, waarvan de 
voornaamste, die van Beliling, tevens suzerein van Balamboeang 
was, tot het voeren van oorlog tegen den Soesoehoenan op te 
wekken. De Hoöge Regering zond in 1633 met dat doel twee 
gezantschappen naar Bali, welke echter, zoo als Brouwer zelt 
in zijne brieven erkent, „aldaar naar des lands manier wel zijn
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„ontvangen, gefestoyeerd ende getracteerd; maar niet zoodanig 
„afscheid en depêche becomen, als wy ons hier te Batavia wel 
„hadden geiinagineerd; want de grooten en principalen van 
„ Bali collegialiter vergaderd zijnde, verklaarden ronduit en 
„ opentlijk, dat zy er niet toe konden besluiten om den Mattaram 
„den oorlog aan te doen, dewijl sy zoowel met den Mattaram 
„ als met ons in vrede waren. ” 1 

Er bleef dus geen andere weg open, dan die der onderhan- 
deling, indien men ten minste aan de dringende aanmaningen 
van het opperbestuur, om toch de minste te willen zijn en den 
vrede met den Soesoehoenan te sluiten, wilde gehoor geven. 
Terwijl er betrekkingen met Bali werden aangeknoopt, waren 
de onderhandelingen met den Soesoehoenan, door tusschen- 
komst der regenten van de kustlanden, toch niet afgebroken. 
In den loop van het jaar 1633 had de regent van Tagal een 
Goezoerat en twee gevangen Nederlanders naar Batavia gezon
den, met het verzoek, dat Nederlandsche afgevaardigden naar 
Tagal mogten komen, .om over het herstel van den vrede te 
handelen. De Hooge Regering waagde nu nogmaals eene poging 
om in onderhandeling te geraken, zij zond met dat doel een 
Nederlandsch assistent, met den Goezoerat en de beide gevan
genen naar Tagal terug. De Nederlanders bleven zóó lang af
wezig, dat de Gouverneur-Generaal zich alweder verraden achtte; 
totdat eindelijk de assistent, met de twee vrijgelaten Nedcrland- 
sche gevangenen en nieuwe afgevaardigden van den regent van 
Tagal, te Batavia terugkeerde. De regent liet alweder weten, 
dat een bepaald gezantschap met geschenken en brieven voor 
den Soesoehoenan van Batavia gezonden moest worden, en dat 
hij dan die gezanten naar de hofplaats geleiden zou. Na lang
durige onderhandelingen, waarbij het aan wedcrzijdschc betui
gingen van vredelievendheid niet ontbrak, en na veel weifelens 
besloot de Hooge Regering eindelijk, in het volgende jaar, tot het

{

1. Brieven van GG. en Kaden dd. 7 Febr. en 15 Aiig. 1633, onder N°. XXVIII 
en XXIX hierachter.
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zenden van zoodanig gezantschap. De kommandeur Jan van 
Brouchum vertrok nu als gezant met brieven en geschenken, in 
October 1634 naar Tagal, en kreeg in last om de verklaring 
af te leggen, dat de Nederlandsche Compagnie bereid was tot 
de erkenning van den Soesoehoenan als Keizer van geheel Java 
over te gaan, en bovendien tot het jaarlijks geveu van eenige 
„ cortesy, omdat de Nederlanders op sijn lant residentie genomen 
„hadden,” en eindelijk tot het betalen van een billijk rantsoen 
voor de Nederlandsche gevangenen. Verder kon de Hooge 
Regering niet gaan en toch bleef ook ditmaal de onderhandeling 
vruchteloos, omdat de regent van Tagal, waarschijnlijk op last 
van den Soesoehoenan, die een voor allen zigtbaar bewijs van 
leenhulde begeerde, hardnekkig bleef vasthouden aan den eisch 
dat twee Nederlandsche gevolmagtigden aan land zouden komen, 
om in persoon de brieven, voorstellen en geschenken aan den 
Soesoehoenan aan te bieden, terwijl daarentegen de Nederland
sche gezant, op last van de Hooge Regering en uit wan
trouwen, dat het verraad te Japara gepleegd, mogt worden 
herhaald, van zijne zijde, standvastig weigerde aan dit verzoek 
te voldoen. 1

Na alle deze mislukte pogingen om in onderhandeling over 
den vrede met den Soesoehoenan te geraken, was Hendrik 
Brouwer in den aanvang van het jaar 1636, bij het eindigen 
van zijn bewind meer dan ooit in zijne overtuiging gesterkt, 
dat „ de vrede met den Mattaram niet dan door vigoureusen 
„ oorlog kon worden bevorderd ” en dat „ daerby vooral in 
„ consideratie moest worden gehouden, dat hoe meer Carthago 
„aan Rome inruimde, hoe meer hare staat was verzwakt.” 2

Inmiddels had even als zijn voorganger ook de Gouverneur- 
Gencraal Brouwer ondervonden, dat het geen gemakkelijke taak 
was, de zeventien meesters in het moederland, die zich meer
malen , door ontevreden of teleurgestelde uit Indie teruggekeerde

1. Zie over deze ouderhandelingcn de brieven vau 15 Aug. en 25 Dec. 1633 en 
27 Dcc. 1634—8 Jan. 1635, n°. XXIX—XXXI, der hierachter gedrukte stukken.

2. Brief van 4 Jan. 1686.

I
3

.
:

?!i
| ■:

I
::

yf i
ij ■

■

: 'i

ofl
!!!

iül i;;ii -
i
ld

i
Jl : Ü: !

i
4ii I

■.

§ ■

iiïl



CXII

dienaren, lieten bepraten, naar bannen wensch te dienen. Reeds 
sedert 1634 bad bij zich bij herhaling bet misnoegen en de 
berisping van bet opperbestuur op den bals gebaald. 1 Hij be
hield dan ook de teugels van bet bewind niet veel langer in 
handen, dan gedurende den tijd, waartoe bij zich verbonden 
had en gaf die, den lsten Januarij 1636 over aan Antonio van 
Diemen, die reeds bij acte van surrogatie en substitutie der 
Heeren XVII, dd. 12 Februarij 1633, tot zijn vervanger was 
aangewezen.

Tot de grieven vau het opperbestuur tegen Brouwer behoorde 
ook, dat hij geen middel had weten te vinden om den vrede 
met Bantam te bewaren, noch ook om dien met den Soesoe- 
hoenan te herstellen. De Gouverneur-Generaal van Diemen ont
ving, bij zijn optreden, op nieuw de ernstige vermaning uit 
het moederland, om toch eene vredelievende staatkunde te 
volgen.

De Gouverneur-Generaal van Diemen stemde echter geheel 
overéén met bet gevoelen van zijn voorganger, omtrent de staat
kunde, welke men tegenover de vorsten van Java moest volgen, 
en schreef aan bet opperbestuur, dat bij de beschouwingen der 
HH. XVII niet kon deelen, dat hij ben aan den staatkundigen 
grondregel der Compagnie op Java moest herinneren, namelijk 
dat „ uit Batavia’s opgang volgt Bantam’s ruïne en dat dus 
„ uit het tegendeel belemmering van Batavia’s progres moest 
„volgen;” en dat tevens niet uit liet oog mogt worden ver
loren de „aangenomen maxime, dat men Bantam niet te klein 
„ en den Soesoeboenan niet te groot mogt maken.”

De Hooge Regering te Batavia zocht niettemin zoo veel dit 
in baar vermogen was, te gehoorzamen aan de bevelen van 
het opperbestuur en liet door middel van Nedcrlandscbe afge
vaardigden en Chinesche kooplieden vredelievende mcdedeelin- 
gen doen aan de Regering te Bantam. Deze toenadering van

1. Cf. manuscript R. A. uitg. missiven der XVII dd. 2 Sept. 1634 en missive 
Brouwer 4 Jan. 1636.
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de zijde der Nederlandscli-Indisclic Regering, deed slechts de 
aanmatigende eischen der Bantamsclie Regering stijgen. De 
toegang tot Bantam werd aan Nederlandsche gezanten ontzegd 
en door middel van Chinesche kooplieden werd het antwoord 
gebragt, dat indien de Hooge Regering te Batavia met den 
Pangéran van Bantam in vrede wilde komen, de vrije en 
onbekommerde vaart op Ceram, Amboina en Banda aan de 
Bantammers moest worden toegestaan; dat bovendien alle natiën 
en vreemde kooplieden vrij en onbelemmerd door de Neder
landers, te Bantam moesten worden toegelaten en eindelijk, 
dat de Gouverneur-Generaal twee stukken grof geschut aan 
den Pangéran van Bantam moest geven, als vergoeding van 
geschut, dat bij het laatste beschieten van de stad was veron
gelukt.

Nadat de onderhandeling over deze voorwaarden eenigen tijd 
was voortgezet, liet de Pangéran van Bantam de twee eerste 
voorwaarden los; maar bleef aan den eisch om vergoeding van 
geschut vasthouden. Zonder de onderhandeling geheel af te 
breken, nam van Diemcn nu toch eene meer teruggetrokken 
houding aan en liet hij intusschcn niet na, door het verleenen 
van verlof aan den Pangéran om eenige op Ceram achterge
bleven Bantammers van daar af te doen halen en door het 
uitdeden van geschenken aan de hofgrooten, de Bantamsclie 
Regering tot welwillendheid te stemmen. Het gevolg hiervan 
was, dat omstreeks de maand Julij van het jaar 1636 een 
stilstand van wapenen tusschen Bantam en Batavia werd geslo
ten en aan de onderzaten van beide partijen verboden, dat 
zij elkander te land noch te water, meer zouden beschadigen. 
De bekrachtiging van dezen wapenstilstand bleef echter nog 
drie jaren vertraagd, eerst tengevolge van een aanval door 
Bantamsclie zeeschuimers op het schip van een Nederlandsclien 
vrijburger, daarna door het vertrek van van Diemen naar Am
boina, alwaar de tegenwoordigheid van den opperlandvoogd 
hoog noodig was geworden. Eerst in de maand Maart van
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1639 werd deze wapenstilstand tusscken Bantam en Batavia, 
op dcnzelfden yoet als die van 1629, door het wisselen van 
geschenken, het over en weder zenden van gezanten en door 
openbare afkondiging bekrachtigd.

Niet weinig had tot deze vreedzame oplossing medegewerkt 
de vrees, welke de Pangéran van Bantam sedert cenigen tijd 
op nieuw voor den Soesoehoenan koesterde, omdat de vorst van 
Mataram grooten naijver tegen Bantam had opgevat, sedert de 
opperpriester van Mekka een heiligen standaard en den titel 

Sultan geschonken had aan den Bantamschen Pangéran. 
Die naijver van Mataram bleek reeds door zigtbare teekenen. 
Het gebied van Bantam op Sumatra, werd door den bondge
noot van den Soesoehoenan, den vorst van Palembang, be
dreigd en in den loop van het jaar 1638 liet de Soesoehoenan 
door zijnen regent van Tagal op nieuw zijdelings aan de Hooge 
Regering te Batavia aanbieding doen, om niet alleen den vrede 
te herstellen; maar zelfs om in eene offensieve alliantie te tre
den tegen de vijanden vau beide partijen.

De Hooge Regering doorzag dadelijk, dat dc Soesoehoenan, 
wiens leger in 1637 een voordeeligen krijgstogt tegen Balam- 
boeang en het oosten van Java had volvoerd, nu weder een 
aanslag tegen Bantam en westelijk Java beraamde. Gouverneur- 
Generaal en Raden gedachtig aan den staatkundigen stelregel, 
dat Bantam niet te klein en Mataram niet te groot rnogt wor
den, hielden zich tegenover die aanbiedingen van den regent 
van Tagal zeer teruggetrokken en sloten niettemin in 1639 den 
vrede met Bantam. De kooplieden der Compagnie vestigden zich 
nu ook weder binnen Bantam, dc handel en het verkeer tus- 
schen die plaats en Batavia werd op den ouden voet hersteld. 
In de laatste jaren was echter de uitvoerhandel te Bantam voor

van

een groot gedeelte van aard veranderd, bijna geen peper werd 
meer in het Bantamsche gebied geteeld, daarentegen begon daar 
de suikerteelt op plantagien, door nijvere Chinezen aangelegd, 
meer en meer uitbreiding te verkrijgen. Het voorbeeld eerst te
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Bantam gegeven, om suikerriet te planten, vond korten tijd 
daarna navolging te Batavia en ook in Japara, van waar reeds 
in 1639, 249 pikols suiker te Batavia werden aangebragt.

De vijandelijke verhouding tusschen Batavia en het rijk van 
Mataram had in den laatsten tijd veel minder nadeel dan 
ger aan Batavia berokkend. Aanvankelijk had de Soesoehoenan 
gemeend, dat hij, door de havens en kustplaatsen van Java 
gesloten te houden, de Nederlanders zou dwingen, om uit 
gebrek Batavia te verlaten. Zes jaren achteréén handhaafde de 
Soesoehoenan dat verbod van uitvoer uit zijn gebied; maar toen 
hij bemerkte, dat de Nederlanders zich toch uit andere landen 
de vereisclite voedingsmiddelen wisten te verschaffen, hield hij 
aan zijn stelsel van afsluiting van Batavia, niet zoo streng meer 
vast en liet hij aan de regenten der kustplaatsen, aan Javanen 
en Chinezen oogluikend toe, dat rijst, boonen en zout naar 
Batavia werden uitgevoerd. In 1635 leverde Batavia voor het 
eerst sedert hare stichting, meer inkomsten dan het aan uit
gaven in dat jaar gekost had. De handel der zoogenaamde 
vrijburgers, bleef wel is waar kwijnende, omdat er zoo als wij 
gezien hebben, onder de werking der beginselen van de Com
pagnie, voor den handel van bijzondere personen, slechts weinig 
plaats overig bleef; maar door Chinezen, Arabieren en andere 
oosterlingen, werd toch nevens den handel der Compagnie met 
hare eigen schepen, een niet onaanzienlijken handel gedreven. 
In het jaar 1638 werden er zelfs niet minder dan 2600 lasten rijst 
en 13455 pikols peper op die wijze te Batavia aangebragt. Ook de 
landbouw op de velden rondom Batavia, breidde zich langza
merhand uit, naarmate de stroopende benden, vroeger telkens 
op last van den Soesoehoenan afgezonden, allengs zeldzamer 
in de omstreken van Batavia zich vertoonden. Men legde zich 
vooral rondom Batavia toe op de teelt van klapperboomen, 
moeskruiden en suikerriet; ook de aanplant van indigo werd 
beproefd; maar met minder goed gevolg. Ook op het gebied 
van landbouw gaven de nijvere Chinezen weder het voorbeeld
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en den eersten aanstoot. Inzonderheid breidden de koophandel, 
de zeevaart en de landbouw van Batavia zich uit, nadat in 
1641 Malakka stormenderhand door de Nederlanders was ver
overd, een wapenfeit dat aan de Portugezen de bekentenis ont
lokte, dat Portugal, nu Malakka verloren was, geen Indie meer 
bezat en dat dan ook werkelijk aan Portugals gezag en handel 
in Oost-Azië en den Archipel den doodsteek gaf; maar dat daar
entegen de magt, het aanzien en het handelsvermogen van de 
Nederlandsclie Oost-Indische Compagnie, tot eene vroeger onge
kende hoogte opvoerde l. De invloed der verovering van Ma
lakka op den staat . der Nederlandsclie Compagnie in Oost- 
Indie, verbreidde zich in wijden kring en in velerlei rigting.

Reeds korten tijd na deze gebeurtenis deelde de Hooge Re
gering hare denkbeelden, over de vermoedelijke gevolgen daar
van en over de maatregelen, vooral betrekkelijk den koophandel, 
welke daaruit naar hare meening moesten voortvloeiden, mede 
aan het opperbestuur in Nederland.

Gouverneur-Generaal en Raden, in Indie meer bekend met het

1. Reeds kort nadat de algem. geoctr. Nederl. O.-Ind. Comp. was opgerigt, deden 
de Bewindhebbers pogingen aanwenden om Malakka, door verovering in de magt der 
Nederlanders te brengen. Cornelis Matelief was de eerste, die het in 1600 waagde, 
dien sterken hoofdzetel der Portugezen te belegercu; doch hij werd gedwongen tot het 
opbreken van het beleg. In 1608 werd het andermaal door den admiraal P. Wz. 
Verhoeff beproefd, doch evenmin met goed gevolg. Hcrhaaldelijk, o. a. in 1623 eu 
1627, werden na dien tijd aanslagen tegen Malakka door de Nederlanders ondernomen 
en het vaarwater aldaar van 1636 tot 1639 onafgebroken door de scheepsmagt van 
de Oost-Ind Comp. bezet gehouden. In het voorjaar van 1640 werd eindelijk de be
legering van Malakka ernstig ter band genomen, tot dat op den 14dcn Januarij 1641 
Malakka, niet door verraad zoo als vele vreemde schrijvers vermelden, maar na dap- 
pereu aauval en maunelijkc verdediging, stormenderhand door de zee- eu landmagt 
der Nederl Oost-Ind. Comp., onder bevel van Minne Willemsz. Kaertekoe werd ingenomen, 
liet is hier de plaats niet om iu bijzonderheden over deze gewigtige, buiten Java voorge
vallen, gebeurtenis te treden, ik mag den lezer verwijzen naar de zeer belangrijke mono- 
graph'e daarvan, door den heer P. A. Leupe geplaatst in de * Berigten van liet 1 list. 
Genootschap te Utrecht*, 2de Serie, 2de deel, 1ste stuk, getiteld: -Stukken betrek- 
' kelijk het beleg eu de verovering vau Malakka op de Portugezen in 1640 en 1641 ,
• beuevens het rapport van den kommissaris Schouten over den verleden en tegen- 
» woordigeu toestand dier stad, uit de papieren der voorm. O.-Jnd. Comp., met platte
* grond van Malakka. •



CXVII

verleden van Malakka, dan de Heeren XYII in Nederland, 
gaven als lmn gevoelen te kennen, dat in de nieuw veroverde 
handelsstad niet te streng aan het monopoliestelsel der Neder- 
landsclie Comp. moest worden vastgehouden, dat de handel en 
de scheepvaart op en langs Malakka meer overeenkomstig de over
leveringen van vroeger dagen en het stelsel der Portugezen, 
grootendeels aan de vrije beweging en de krachten van bijzon
dere personen, des noods onder heffing van matige tolregten 
konden worden overgelaten, zonder dat daardoor de bloei van 
Batavia wierd gestuit.

Tn den Decemberbrief1 van het jaar 1641 ontwikkelde de 
Hooge Regering hare denkbeelden voor het opperbestuur in deze 
woorden: „ Door onze brieven en ordren naar Malakka gezonden 
„zullen UEd. grondig worden onderrigt, van wat gewigt deze 
„verovering is, welke belangrijke voordeelen daaruit voor de 
„ Gener. Comp. in korten tijd te verkrijgen zullen zijn en die 
„van tijd tot tijd onder goede leiding staan te vermeerderen. 
„Daarom oordeelen wy het aanhouden van Malakka, waarop 
„wy UWEd. orders en advies verwachten, geheel noodig te 
„ zijn 2, alzoo de handel van de Maleische kust, zoo by zuiden als 
„by noorden Malakka, de overkust van Sumatra, Borneo’s 
„noordzijde enz. aldaar zonder Batavia’s progres te stuitenf 
„ met groote voordeelen kan worden gevestigd en er met den 
„ tijd tolsgeregtigheid gevorderd kan worden van de Bengaal- 
„schc, Koromandelschc en meer andere vaartuigen, die zich op 
„den tinhandel toeleggen. Vooral is dese conqueste op waarde 
„ te schatten, by aldien wy met Portugal in vrede komen, met 
„het oog op de nadoelen, die de Portugezen ons dan in den 
„handel zouden toebrengen, indien zy Malakka in vrede beza- 
„ ten, waarvan nu weinig te duchten valt en dus ook de vrede

1. Onder het bestuur der O.-Ind. Comp. verstond men onder Decemberbrief nage
noeg hetzelfde, wat men in onzen tijd verstaat onder jaarlijksch koloniaal verslag.

2. Hij liet opperbestuur was 
drijven, grootcr dan dc overtuiging, dat het voortdurend bezit van en het gezag over 
Malakka voor de Nedcrl. Comp. voordcclig zou zijn.
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n met hen des te geruster door ons kan gesloten worden, omdat 
„wy yan oordeel zijn en verstaan, dat dan ook van de Portu
gezen, die in dat geval in vrede Malakka zullen bezoeken en 
„dat vaarwater naar Patane, Siam, Kambodja tot Macao, rustig 
„zullen doorvaren, in Malakka dezelfde tolregten door ons zul
len worden geheven, welke zy vroeger aan den Koning van 
„ Spanje verschuldigd waren. Er zullen alsdan ook tusschen 
„ ons en de Portugezen goede reglementen op den handel moc- 
„ ten beraamd worden, opdat wy elkander den handel niet mo
rgen bederven, noch de een boven den ander gepriviligieerde 
„kwartieren bevare, want de handel der Portugezen hier te 
„lande is van geheel andere natuur als die van de Compagnie, 
„ en hel vxirc niet vreemd indien wy den handel in Malakka aan 
„ particulieren geheel opcnslclden, mits slechts voor de Comp. 
„wierd voorbehouden de peper, de diamanten, de besoar, het 
„goud, de amber, de paarlen en een gedeelte van de tin. Wij 
„ zeggen alleen in Malakka, maar daartoe zou het dan ook 
„ noodig zijn, dat treffelijke particuliere personen, of hunne 
„factors uit Nederland óverkwamen, opdat aan den Portugees 
„alleen, niet alle voordeelen toevielen; want zeker is hel, dal 
„ de Compagnie niet alles kan waarnemen, noch by vrede of ac- 
„ voord, aan den Portugees en de inwoners van Bengale, Koro- 
„ mandei enz. den kleedcnhandel mei fatsoen kan verbieden. Wij 
„ zullen dan onze garnisoenen en de andere onkosten van Ma- 
„ lakka uit de inkomsten van tollen knnnen vinden, zooals dc 
„staat der inkomsten van Malakka, toen het nog in bloeijcnden 
„stand was, ons duidelijk leert. Jn Batavia zou dan de handel 
„ op den ouden voet kunnen worden voortgezet en aan die van 
„Java, van Sumatra's westkust en Borneo’s zuidzijde, ten einde 
„de consumtic op Java te bevorderen, dc vaart op Malakka 
„ worden ontzegd, voor die kooplieden bovendien zou de handel 
„op Batavia voordeeligcr en gemakkelijker zijn, omdat zij drie 
„vier en meer reizen daarheen kunnen doen, tegen slechts éónc 
„ reis in het moesson naar Malakka.
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„ Het ontzag en do eerbied, dat wy door deze conquestc be- 
nhalen is niet alleen groot, maar baart ook voor Comps. volk 
„ en middelen vaste en goede zekerheid. '* 1

Alsof de grillige fortuin in tegenstellingen behagen schiep, 
kwam juist in Januarij van hetzelfde jaar 1641, bijna op het
zelfde oogenblik, waarop de Nederlanders in het verre Oosten, 
Malakka aan de Portugezen met geweld ontnamen, binnen 
’s Gravenhage de tijding aan, dat Portugal door eene onver
wachte omwenteling, zich uit de handen van Spanje had los 
gewrongen en weder als zelfstandig koningrijk onder Don 
Joan IV, was opgetreden. Korten tijd daarna werd die tijding 
bevestigd, door een aanzienlijk gezantschap van den nieuwen 
Portugeeschen Koning, die vrede en verbond aan de bijna vrij
gevochten Nederlanden deed aanbieden.

Reeds op den 22 Junij 1641 sloten de Staten-Generaal der 
Vereenigde Nederlanden, met het herstelde koningrijk van Por
tugal een traktaat van wapenstilstand voor tien jaren. Deze 
wapenstilstand werd dadelijk van kracht verklaard in Europa, 
maar voor „ de gewesten in Oost-Indie en alle plaatsen en 
„ zeeën, behoorende onder het district van het octroy door de 
„ Staten-Generaal aan de Oost-Ind. Comp. verleend, zou zij 
„eerst één jaar na de ratificatie in werking treden, of zooveel 
„vroeger als liet traktaat in Indie mogt zijn afgekondigd.” De 
vijandelijkheden zouden dan terstond in Indie ophouden. Alle 
vorsten en volken van Oost-Indie die het zouden begeeren en 
in verbond met de Ho. Mo. IIH. of met de Ned. Oost-Indische 
Comp. stonden, zouden onder dien wapenstilstand begrepen 
worden. Overigens zou elk van beide partijen vrij en onbe
kommerd blijven in zijne traktaten en contracten met Indische 
vorsten of volken gesloten, en zoude elk in Indie zijn gebied 
en de plaatsen in zijn bezit behouden op den voet van het „ Uti 
possidetis”, ten tijde der afkondiging van het traktaat in Indie.2

Zie hierachter N°. XXXIX der gedr. stukken.
2. ('f.^Aitscma, Sakcn van staet en oorlogh, 20ste boek, blad/.. 730 cu 21ste 

boek, blad/.. 753,jiitgave van 1660, folio.

1.
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Intusschcn had de Hooge Regering te Batavia, vooral sedert 
1637 weder aangevangen met ondernemingen tegen liet gebied 
der Portugezen op Ceylon. Zij was te dien einde in een nieuw 
verbond met den Radja Singa van Kandia getreden, en weldra 
waren Battikalao, Triukonomale, Ngombo en ook Gale met de 
districten van Gale en Mature aan de Portugezen ontweldigd. 
Doch er kwam een keer in dien voorspoed; één der Neder- 
landsche bevelhebbers, Coster, werd door de Singhalesen ver
moord, Ngombo werd weder door de Portugezen herwonnen 

Radja Singa door hen verslagen. Juist hadden de zaken 
der Oost-Ind. Comp. op Ceylon eene minder gunstige wending 
genomen, toen het in Europa tusschen de Nederlanden en het 
weder onafhankelijke Portugal gesloten traktaat van wapen
stilstand, in Indie bekend werd. Zoolang die tijding niet langs 
officieelen weg tot de Hooge Regering te Batavia gekomen was, 
weigerde deze dien wapenstilstand te erkennen; maar toen ein
delijk het te ’sHage gesloten traktaat in behoorlijken vorm in 
Indie was afgekondigd, beging de Portugesche Onderkoning 
den staatkundigen misslag van op zijne beurt den wapenstil
stand niet te willen aanvaarden, op grond van een opgeworpen 
verschil over zekere grensscheiding op Ceylon. De vijandelijk
heden werden dus voortgezet en de llooge Regering te Batavia, 
de Nederlandsche bevelhebbers voor Goa en op Ceylon, die 
niet dan met weerzin de vijandelijkheden tegen Portugal luid
den zien staken, maakten van de hun aangeboden gelegenheid 
ijverig gebruik, om alle de op Ceylon en in de wateren van 
Goa geleden verliezen te herstellen.

Eerst op den lldcn November 1044, nadat de raad van 
Indie Joan Maetsuicker in plegtig gezantschap naar Goa geto
gen was, kwam eene capitulatie en voorloopigc wapenschor
sing voor geheel Indie tusschen de Nederlandsche Compag
nie en den Portugeschcn vicc-rey tot stand, onder beding 
evenwel, dat de uitspraak over de gerezen geschillen aan de 
twee betrokken souvcrcinen in Europa zou worden ovcrgcla-

■
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Die einduitspraak had in het volgende jaar plaats, in 
den vorm van een traktaat, dat op den 27sten Maart 1645 
tusschen de gevolmagtigden des Konings van Portugal en 
de Ho. Mo. Ileeren Staten-Generaal te ’s Gravenliage geslo
ten werd.

Na de verovering van Malakka; schreef van Diemen aan het 
opperbestuur, „de Mataram moei nu onsen vrunt worden”, en 
het duurde dan ook niet lang of die gebeurtenis deed inderdaad 
haren invloed op de verhouding tusschen de Hooge Regering te 
Batavia en den Soesoehoenan gevoelen. Nadat de voorstellen 
van den Soesoehoenan tot het aangaan eener of- en defensieve 
alliantie, door middel van den regent van Tagal aan den Gou
verneur-Generaal te Batavia in 1638 gedaan, niet dan met veel 
terughouding waren aangehoord, bleven de onderhandeliugen 
tusschen den Soesoehoenan en Gouverneur-Generaal en Raden 
wel weder voor een tijd lang gestaakt, doch feitelijk scheen er 
sedert dien tijd een stilstand van wapenen te worden in acht 
genomen. „Te water noch te lande”, schreef de Hooge Rege
ring , „ wordt cenig onheil vernomen, de aanvoer van rijst uit 
„ Java gaat geregeld, zoodat, om zoo te zeggen, wy in vrede 
„met den Mattaram leven, niets gebreekt er dan de relaxatie 
„ der gevangenen. ” 2 De Soesoehoenan werd bovendien elders 
bezig gehouden, hij maakte zich destijds meester van Balam- 
bocang en van de geheele oostkust van Java en deed zelfs een 
inval op Bali. 2 Na afloop dezer krijgsbedrijven schijnt de Soe
soehoenan zijne aandacht weder meer op het westen van Java 
te hebben gevestigd, ten minste men vindt in 1641 berigt, dat 
hij toen de Préangerlanden weder deed bevolken en de Kra- 
wangsche velden met veel rijst deed beplanten. Dat Hagoeng

ten.

van

r

Deze capitulatie te Goa op den Helen November 1644 tusschen Johan Maet- 
suycker en den vicc-rey Jono da Silva Tello de Mcuescs gesloten, bevindt zich nog 
onder de traktaten iu het Rijks-Archief; zij wordt door Kluit in zijnen Index Chro
nologicus niet vermeld.

2. Zie gen. missive 12 December 1641, n°. XXXIX.
.‘I. Zie gen. missive 18 December 1630, n°. XXXVJ.

I
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omstreeks dien tijd, weder iets tegen Bantam of Batavia be
raamde kan ook daaruit worden afgeleid, dat hij meer dan 
vroeger naatiwe betrekkingen met Palembang, den erfelijken 
vijand van Bantam onderhield. De vorst van Palembang deed 
zelfs eene kofreis naar Karta en werd aldaar door den Soesoe- 
lioenan met groote eerbewijzen ontvangen. De invloed van Ha- 
goeng werd zoowel te Palembang als in Djambi zóó groot, dat 
het volk en de middelen der Nederlandsclie Comp. niet meer 
veilig op die plaatsen werden geacht. Toen eindelijk de Soe- 
soehoenan, onder voorwendsel van den vorst van Palembang 
huiswaarts te doen geleiden, eene aanzienlijke scheepsmagt naai
de oostkust van Sumatra zond, meende de Nederl. Indische 
regering, dat het noodzakelijk was om den invloed van den 
Soesoehoenan aldaar te fnuiken en het ontzag voor de Comp. 
te handhaven. Zij liet om die reden de scheepsmagt van den 
Soesoehoenan aantasten en uit die wateren veijagen. Hierdoor 
kwam de vorst van Palembang weder tot rust, verliet hij de 
zijde van Mataram om tot die van de Nederl. Comp. terug te 
keeren. 1 Ook in de gebeurtenissen op Borneo, schijnt zich te 
dezer tijde de woelige en heerschzuchtige Soesoehoenan weder 
te hebben gemengd, althans in 1641 wordt berigt, dat het rijk 
van Martapoera hem in leen werd opgedragen.

De inneming van Malakka door de Nederlanders, bragt ech
ter aan het gezag en den invloed van den Soesoehoenan een 
grooten slag toe. Malakka was het broeinest, waaruit voort
durend haat en tegenstand tegen de Nederlanders werd aange
stookt. Onafgebroken waren de betrekkingen geweest tusschen 
Mataram, geheel oostelijk Java en Malakka, den hoofdzetel van 
Portugals magt en invloed in den Archipel en op de kusten van 
China. Nu die hoofdplaats onder het gebied der Ncderlandsche 
Comp. gebragt was, „deed deze verovering”, zooals de Ilooge 
llegering schreef, „vele Indische princen ommesien en op hunne 
„hoede sijn.” Voor een oogenblik meenden de Engclschen,

1. Zie gen. missive 23 December 1642, u". XL.
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meer vervuld met begeerte, dan toêgerust met magt, om de 
Nederlanders te benadeelen, dat zij de rol, welke de Portu
gezen van Malakka in den Archipel en op oostelijk Java had
den gespeeld zouden kunnen overnemen.

De president van de Engelschen te Bantam zond met dat 
doel in 1642 een gezantschap aan den Soesoelioenan, om hulde 
te bewijzen, geschenken en diensten aan te bieden aan den 
Javaanschen vorst, en tevens om het eiland Banka, van hem 
voor de Engelsclie Comp. te verwerven, opdat eene vestiging 
der Engelschen op dat eiland, in de plaats zou kunnen treden 
voor de verloren stelling der Portugezen te Malakka.
Engelsche gezant meende een middel te hebben gevonden om 
zich in de gunst des Soesoehoenans te dringen. Sedert lang 
koesterde de Soesoehoenan het voornemen om een voornaam 
Arabisch Imam, met eenige Javaansche priesters en hofgroo- 
ten en een kostbaar geschenk aan den opperpriester te Mekka 
af te vaardigen. Vroeger reeds had de regent van Tagal 
bij de Ilooge Regering te Batavia aanzoek gedaan, of zij dat 
gezantschap naar Mekka op schepen der Nederl. Comp. zou 
willen doen overbrengen. Het Nederl. Indische bestuur hoopte 
voor dit dienstbetoon, waarop de Soesoehoenan grooten prijs 
scheen te stellen, de vrijheid der Nederlandsche gevangenen 
in ruil te verkrijgen; maar do Engelschc gezant ontnam alle 
uitzigt op de verlossing van de ongelukkige gevangenen langs 
dien weg, toen hij aan den Soesoehoenan het aanbod deed, 
van op een Engelsch schip liet Javaansche gezantschap naar 
Mekka over te voeren. Gretig maakte Sultan Hagoeng van dat 
aanbod gebruik en de Arabische opperpriester met de overige 
Mahomedaansche priesters, .Javaansche grooten en het geschenk 
voor Mekka, werden ingeschcept op het Engelsche schip de
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Dat eertijds liet rijk van Matnram suzeroiniteit over Bauka uitoefende, werd 
onlangs nog bewezen, door een piagcm op Bauka gevonden en vermeld in de notulen 
van de Bestuursvergadering van het Bataviasehc Genootschap van kunsten en weten- 
schappcn, dd. 28 April 18G8, deel VJ, bladz. 3G.

1.
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Reformation. De Engelschen hadden tevens niets verzuimd om 
den Soesoehoenan in zijne vijandelijke gezindheid tegen de Ne
derlanders te stijven.

Intusschen hadden Gouverneur-Generaal en Raden te Batavia 
door geheime briefwisseling met de gevangen Nederlanders in 
het rijk van Mataram, van deze intrigue der Engelschen berigt 
gekregen. De noodzakelijkheid om den weder opkomenden invloed 
der Engelschen op Java te stuiten, scheen aan de Hooge Re
gering te Batavia te dringend en de kans, om zich een waardig 
onderpand te verschaffen, voor de vrijheid der gevangen Neder
landers te gunstig, om zich lang en naauwgezet met beschou
wingen over het volkenregt op te houden; het Engelsche schip 
de Reformation werd op last van Gouverneur-Generaal en Raden 
door Nederlandsche schepen opgewacht, aangeklampt, doorzocht 
en, hoewel niet zonder hevigen tegenweer der Javanen, werden 
de Arabische Imam, de twee andere Mahomedaansche priesters 
en het geschenk voor Mekka bestemd er uit geligt en naar 
Batavia overgebragt. De poging der Engelschen om invloed bij 
den Soesoehoenan te verwerven, werd hierdoor geheel verijdeld; 
de Hooge Regering hoopte nu tevens het middel in handen te 
hebben, waardoor de vrijheid der Nederlandsche gevangenen 
zou worden verkregen; maar de Soesoehoenan liet zich ook nu 
niet tot die invrijheidstelling bewegen; integendeel de voornaamste 
der gevangen Nederlanders, Antonio Paulo werd korten tijd daarna 
op last van Hagoeng ter dood gebragt.

De eerste staatsdienaar des Soesoehoenans, Ngabchi Djocro 
Antoko, zocht in een brief aan den te Batavia gevangen opper
priester, die nu ook voor zijn eigen leven bevreesd werd, de 
doodstraf aan Antonio Paulo gepleegd, te regtvaardigen, door 
de bewering, dat deze zich aan tooverij had schuldig gemaakt. 
Tevens opende de rijksbestierder in dien brief het uitzigt, dat 
de overige Nederlandsche gevangenen weldra zouden worden 
vrijgegeven. Die hoop werd echter nu evenmin als vroeger 
verwezenlijkt en het duurde nog driejaren, eer ccnigc veran-
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deling in de verstandhouding tusschen Batavia en den Soesoe- 
hoenan zich vertoonde. Gedurende dien tijd 
wederzijdsche terughouding, werd in 1644 eene gevaarlijke 
zamenzwering te Batavia ontdekt, waarin naar het gevoelen 
der Hooge Regering ook de Sultan van Bantam en de Soesoe- 
hoenan betrokken waren. Aan het hoofd van deze zamenz we
ring stonden drie personen, een gewezen kapitein der Javaan- 
sche bevolking van Batavia, een afstammeling uit het geslacht 
van den laatsten regent van 'Jakatra en nog een Javaan van 
minder aanzien. Deze drie hadden het voornemen opgevat 
om, ondersteund door 90 andere Javanen van Bantam en Ba
tavia, den Gouverneur-Generaal van Diemen te vermoorden, 
binnen het kasteel en in de stad amok te maken en de stad

stilstand envan

dan in brand te steken. Bij het onderzoek van deze zaak, 
kwam het aan den dag, dat de zaamgezworenen sedert gerui- 
men tijd verstandhouding hielden met eenige Javaansche hoof
den in het Bantamsche en in het gebied van Mataram. De 
Hooge Regering meende, dat ook de Pangéran van Bantam 
en de Soesoehoenan zelven in deze zamenzwering de hand 
hadden gehad, hoewel dit uit het geregtelijk onderzoek niet 
duidelijk bleek. 1

De verwijdering tusschen Batavia en Mataram bleef voort
duren, tot dat in 1646 onverwacht daarin eene wending kwam, 
tengevolge van den dood zoowel van den Gouverneur Generaal 
van Diemen als van den magtigen Soesoehoenan Hagoeng. Op 
den 19dcn April 1645 overleed Antonio van Diemen en eenige 
maanden later, in dc laatste dagen van ditzelfde jaar of in de 
eersten van het volgende, want met juistheid is dit niet be
kend, stierf ook de groote tegenstander van het Nederlandsch 
gezag op Java, dc Soesoehoenan Hagoeng Senopati. De opvol- 

Dicmen was de zwakke Cornelis van der Lijn;

i

ger van van
de opvolger van Hagoeng de wreede, maar niet minder zwakke

Uesol. GG. cu Kaden 29 Augustus 1644.1.
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Soesoehoenan Mangkoerat. Wat (lc kracht tot hiertoe niet, ver- 
rnogt, zou nu de zwakheid volbrengen.

In de maand Juli) 1646 verscheen te Batavia een gezant
schap, door den rijksbestierder van den nieuw opgetreden Soe- 
soehoenan afgezonden, met de verklaring dat de vorst van 
Mataram met vurige en opregte begeerte tot vrede was bezield, 
dat de vrede ongetwijfeld tot stand zou komen en de gevangen 
Nederlanders in vrijheid zouden worden gesteld, indien slechts 
de Nederlandsch-Indische regering van hare zijde daartoe de 
eerste schrede wilde doen. De tijdelijke voorzitter van den 
raad van Indie, Cornelis van der Lijn, gaf aan dat aanzoek 
gehoor en zond ’sComps. ontvanger Sebald Wonderaer naar 
Samarang, vergezeld van den Arabischen opperpriester en de 
overige Javaansche gevangenen, en met al het geld en de ge
schenken, welke de overleden Soesoelioenan voor Mekka had 
bestemd. De Nederlandsche gevangenen, waarvan er nog 33 
in leven waren, werden ditmaal werkelijk te Samarang losge
laten en tegen den Arabischen priester en de overige Javaan
sche gevangenen uitgewisseld. Kort daarop kwam een gezant
schap van wege den Soesoehoenan te Batavia aan, dat zes 
punten voorstelde, als voorwaarden waarop de vrede tusschen 
de Nederl. Comp. en het rijk van Mataram zou kunnen geslo
ten worden.

Deze vredesartikelen behelsden: vooreerst, dat de Ilooge 
Regering te Batavia jaarlijks aan den Soesoelioenan zou doen 
weten, welke kleeden en zeldzaamheden uit andere landen te 
Batavia waren aangekomen, en dat zij bovendien jaarlijks aan 
den Soesoehoenan een gezantschap zenden zou.

De bedoeling van den Soesoehoenan met dit artikel, was geen 
andere, dan zijne hoogheid en suzereiniteit tegenover de Neder
landers, door hen jaarlijks eene hofreize te laten doen, ten 
minste voor het oog der omliggende vorsten, te handhaven. De 
president en de raden van Indie zagen ditmaal in dit huldebetoon 
geen bezwaar en stemden onvoorwaardelijk in dezen eisch toe.
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Het tweede punt stelde tot voorwaarde, dat indien de Soe- 
soehoenan, eenige personen, hetzij priesters, hetzij anderen, 
naar verre landen wilde doen vervoeren, de Nederlanders die 
gezanten op hunne schepen zouden moeten overbrengen.

Dit artikel had de strekking, om den overvoer van gezantschap
pen en aanzienlijke pelgrims naar Mekka aan de Nederl. Comp. op 
te dragen. De Hooge Regering nam ook deze voorwaarde aan.

Bij het derde en vierde punt werd de invrijheidstelling van 
de gevangenen en de uitlevering van overloopers bepaald. Ook 
hiertegen bestond geen bedenking.

De twee laatste artikelen werden echter niet dan onder „limi- 
tatie en reserve” door de Hooge Regering aangenomen.

Bij het eerste van die twee, bij het vijfde, stelde de Soe- 
soehoenan den onvoorzigtigen eisch, dat de Nederlanders hem 
te hulp zouden moeten komen tegen zijne vijanden; hij zou 
hetzelfde doen voor de Nederlanders. Het Ned.-Indiscli bestuur 
nam dit punt slechts aan onder voorbehoud, dat de Nederland- 
sche Comp. hem alleen dan zou bijstaan tegen zijne vijanden, 
indien dezen tevens ook vijanden waren van de Compagnie.

Het zesde en laatste punt eindelijk, dat de gezanten van den 
Soesoehoenan voorstelden, behelsde de voorwaarde, dat alle koop
lieden, welke tot het gebied des Soesoehoenans behoorden, 
zonder belemmering van de Nederl. Comp. vrij op alle plaatsen 
met hunne koopmanschappen zouden mogen varen en dat ook 
de Maleijers, die zich naar het gebied van Mataram begaven, 
daarin niet zouden worden verhinderd. Ook dit gewigtige punt, 
dat in naauw verband stond met de handelsbelangen der Comp. 
gaf de Hooge Regering toe; echter onder deze beperking, dat 
geen Javanen naar Amboina, Banda of Ternate zouden mogen 
varen, en dat die welke naar of langs Malakka hunne reize 
namen, Nederlandsche passen moesten hebben.

Op deze voorwaarden werd de vrede voorloopig te Batavia 
gesloten en nu zond de Hooge Regering op nieuw een plegtig 
gezantschap, met rijke geschenken, naar het hof van den Soe-
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soehoenan, ten einde dien vorst te begroeten, de geteekende 
vredesartikelen aan te bieden en de ratificatie er van te beko
men. Voor de derde maal kwam nu in den aan vang van 1647 

gezantschap van den Soesoekoenan Mangkoerat te Batavia 
dat behalve brieven en geschenken aan den Gouverneur- 

Generaal, ook de verlangde ratificatie van het vredestraktaat, 
door den Soesoekoenan, overbrugt. 1

Intussclien was ook een nader traktaat van vriendschap en tien- 
jarigen vrede tusschen het Ncderl.-Indische bestuur en het rijk 

Bantam tot stand gekomen. Wel was reeds in 1639 de

een
aan

van
vrede met dat rijk getroffen; maar er was toen geen melding 
gemaakt van voorwaarden; men had zich bepaald tot de afkon
diging van den vrede in onbepaalden vorm, op den voet van 
dien van 1629.

Kort vóór zijn dood, in 1645, was de Gouverneur-Generaal 
van Diemen op nieuw in onderhandeling getreden met de beide 
Sultans van Bantam.2 Cornelis van der Lijn en de raad van Indie 
zetten het aangevangen werk voort; er werden vredes-artikclen 
ontworpen, die weldra door beide partijen werden goedgekeurd 
en bekrachtigd. Die artikelen behelsden de voorwaarden, dat 
men aan elkander alle vlugtelingen, uitgewekenen en overloo- 
pers zou uitleveren en dat men „ elkander als opregte vrienden 
„ in alle zwarigheden, die aan één van beiden mogten over- 
„ komen, behoorlijk bijstand en hulp verleenen zou.” 3 Dat dit

1. Zie hierachter de gen. missive dd. 15 Januarij 1647; de missiven van GG. eu 
Raden van Indie, aan Toeincnggoeng Wiro-Gocno, dd. 19 Julij 1646; aan den Soc- 
soehoeuan /.elven, dd. 25 Oct. 1646; nog eene missive aan Wiro-Goeno, dd. 25 Oct.
1646, en eindelijk nog eene missive van den GG. aan den Soesoehoenan, dd. 4 Fcbr.
1647, N°. XLVIII—XLVIJle der gedrukte stukken.

2. Het hlijkt uit de stukken, dat omstreeks dezen lijd het bestuur over Hantam 
door tsvee vorsten gevoerd werd; door een ouden eu een jongen Sultan.

3. Zie hierachter missive dd. 17 Dcc. 1645 eu liet contract van vrede in rcsol. 
GG. en R. dd. 2 eu 13 Scpt. 1645, N°. XLVI en XLVIf.

Indicu men Valcutijn in zijne beschrijving van Hantam (Bantamst* /.aken) vergelijkt, 
met hetgeen de onuitgegeven stukken van het Kol. Archief ons berigten, dan bespeurt 
men, hoe weinig betrouwbare mededeelingen Valcutijn geeft.
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verbond slechts gedurende tien jaren van kracht zou zijn, schijnt 
daaraan te moeten worden toegeschreven, dat het den regtzin- 
nigen Islamiet niet geoorloofd is, voor altijd zich tot vrede en 
vriendschap jegens een Kaffir te verbinden.

Zoo was dan nu eindelijk na een schier onafgebroken strijd 
van bijna 30 jaren (1619—1647) het Nederlandsch gezag in 
vrede te Batavia gevestigd.

Die vestiging der Nederlanders op het grondgebied van het 
eiland Java was nu niet meer alleen een feit, zij kreeg nu ook 
een regl van bestaan, door de plegtige verbonden, welke de 
twee aanzienlijkste vorsten van Java, de Sultan van Bantam 
in het westen, de Soesoehoenan, de magtige gebieder in het 
oosten des eilands, met de Hooge Regering te Batavia hadden 
gesloten.

Nu kon Batavia zich rustig en in vrede ontwikkelen; maar 
nu ook was de eerste schrede gezet, op den weg, diedeNeder- 
landsche Compagnie, ook zelfs tegen haren wil, leiden zou tot 
uitbreiding van het Nederlandsch gezag op Java; want naauw- 
lijks 30 jaren later beriep zich de Soesoehoenan op het 5de 
artikel van het in 1646 gesloten vredestraktaat en verzocht hij 
van de Hooge Regering te Batavia hulp tegen zijne vijanden. 
Reeds bij die eerste gelegenheid breidden het grondgebied der 
Compagnie en liet Nederlandsch gezag op Java zich uit.

Meer nog dan op Java zelve waren daarbuiten, onder de 
leiding van Antonio van Diemen, de magt en de luister der 
Oost-lndische Comp. verhoogd, hare staatkundige en handels- 
betrekkingcn uitgebreid; was hare invloed versterkt. Op Ceylon 
hadden de Nederlanders vasten voet en belangrijke liandels- 
voordeelen verkregen; daaruit ontwikkelde zich 
de handel op de kusten van Koromandcl en van Malabar. Met 
Perzie, Soeratte en Hindoestan werd een levendig verkeer 
onderhouden. Malakka was voor de. wapenen der Nederlanders 
gevallen, dientengevolge moesten onvermijdelijk de invloed en 
de handelsbetrekkiugen der Nederlandsclie Comp. zich versprei-

meer en meer
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den over Sumatra en de omliggende kusten en eilanden. Zelfs 
uit de binnenlanden van Ackter-Indie kwamen gezantschappen 

Batavia. Gewigtig voor den handel met China, Japan ennaar
een groot gedeelte van de Indo-Chinesche zee, was vooral 
in den laatsten tijd, de bezetting van het eiland Formosa ge-

r-

worden.
Het gezag der Compagnie deed zich ook door de wapenen, 

dat eiland, over het nabijgelegen Goudenmeer en meer over 
Leeuws-eiland en over Quélang gelden. In Japan was, wel is

de handelskring der Nederlanders beperkt binnen dewaar
grenzen van Desima; maar ook binnen dien engeren kring, 
dreef de Comp. een voordeeligen handel, waartoe zij met uit
sluiting van alle andere Europeanen de vergunning behouden 
had. De vorsten en volken op de Molukken en inzonderheid op het 
eiland Amboina, die tegen het wanbestuur van eenige opvolgende 
Nederlandsche landvoogden, in verzet waren gekomen, waren 
door de ijverige zorgen van van Diemen weder tot rast ge- 
bragt. Het gezag en de kracht van het monopoliestelsel der 
Comp. in die specerij gewesten, werden door van Diemen nog meer 
uitgebreid en versterkt. Roemrijke ontdekkingstogten, door de 
Nederlandsche namen van Tasmania, Nieuw-Holland, Nieuw- 
Zeeland en van Diemensland vereeuwigd, werden op last van 
van Diemen ondernomen, terwijl onbestemde geruchten van een 
onuitputtelijk goudland ten noorden van Nieuw-Spanjc en ten 
oosten van Japan gelegen, hem lokten tot uitzending van sche
pen, om het in onze dagen eerst als goudrijk bekend gewor
den Californie op te zoeken. 1

Wel verre dat deze uitbreiding van gezag, dat alle deze

1. Zie over de ontdekking van het Zuldknd o. ü.: De reizen der Nederlanders 
naar het Zuidland of Nieuw-Holland in de 17de en 18de eeuw, door P. A. Lcupc. 
Amsterdam, 1868, bij de Wed. G.- Hulst van Keulen. — Het eerste berigt omtrent 
Califoruie als goudland werd door zekeren Willem Verstegen, in 1635, sebriftelijk aan 
de Hoogc Regering te Batavia medegedeeld; dat berigt berust nog iu bet Kyks-Archief. 
Ingek. brieven uit Oost-Iud. portef. 1. 1635.
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ondernemingen door van Diemen aangevangen of voortgezet, 
nadeel toebragten aan de geldmiddelen in Indie, toonden de 
boeken in Indie, jaarlijks belangrijke overwinsten aan.

De stad Batavia stond niet meer ten laste van de Compagnie, 
zij dekte zelve bare kosten, met elk jaar nam zij in bloei en 
uitgestrektheid toe; waar vroeger leguanen en krokodillen ver
blijf hielden, zag men nu grachten aangelegd, steenen huizen 
verrijzen, eene school op de Tijgersgracht gesticht, een kerk op 
kosten van van Diemen zei ven gebouwd, en buiten de wallen 
en grachten werden de bosschen omvergehaald, de djatiboomen 
tot timmerhout verwerkt, de velden onder ploeg en patjol in 
kuituur gebragt en door Chinezen en Europeanen met rijst en 
suikerriet beplant. De onveiligheid van Batavia’s omstreken 
had opgehouden, politie en justitie beschermden ook hem, die 
buiten Batavia zijne woonplaats koos. De verspreide verorde
ningen, welke in den Nederlandsch-Indischen staat van kracht 
waren, werden op last van den Gouverneur-Generaal en Raden 
van Indie bijeenverzameld, naar de onderwerpen, waarop zij 
betrekking hadden, gerangschikt en onder den titel van Bata- 
viasche Statuten tot één geheel te zamen gevoegd. 2

Slaan wij nu een blik achterwaarts en zien wij terug op de 
dagen, waarin de eerste scheepstogten naar Indie werden onder
nomen, toen Spanjaarden en Portugezen, schier alvermogend 
in Indie, de Nederlandsche scheepvaarders met zeeroovers en 
vrijbuiters gelijk stelden; hoe groot was dan de zegepraal na eene 
worsteling van ruim 50 jaren. De vijandelijkheden tegen 'den 
oudsten vijand der Compagnie waren gestaakt, omdat het naauw- 
lijks herstelde Portugal vrede en vriendschap te 's Gravenhage

1

1. In Indie; want in Nederland sloten de boeken meestal met een kwaad slot.
2. De statuten, keuren en ordonuantien, bijechgcbragt op last van den Gouverneur- 

Generaal Antonio van Diemen ende Kaden van India, dd. 1 Julij 1642, zijn door 
wijlen den hooglecraar S. Kcyser, in druk uitgegeven in liet zesde deel, 6de stuk; 
nieuwe volgreeks, a°. 1863, van do Bijdragen tot do taal-, land- en volkenkunde van 
Neerl.-Indie, uitgegeven door bet Kon. Instituut van taal-, land- en volkenk. v. N.-I.
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komen afbidden; het fiere Spanje, dat weleer de Neder
landers als kaaskoopers en kramers verachtte, stond nu gereed 
om dat vrijgevochten volk als onafhankelijke natie en als arbiter 
in Europa te erkennen, en de overige Europesche mededingers 
in Indie; zij waren teruggebragt tot een toestand van volkomen 
magteloosheid.

Toch lagen achter al dien glans en luister, in de schaduw, 
kiemen van bederf verscholen, die wel langzaam, maar één
maal toch zeker, zouden opschieten. Zij sprooten voornamelijk 
en in de eerste plaats voort uit den grondlaag, waarop het 
geheele gebouw der 'Compagnie was opgetrokken, uit het be
krompen stelsel van monopolie en geheimhouding, waaraan in 
Nederland met hand en tand werd vastgehouden. Dat stelsel 
was op den duur, de toekomst zou het leeren, onhoudbaar; 
nu reeds bleek dit uit den algemeenen finantieelen staat der Com
pagnie, welke te midden van voorspoed en hoewel er prachtige 
dividenden werden uitgereikt, op negen boekjaren er zeven met 
een kwaad slot aanwees. 1 Maar het kwaad sproot ook, voor een 
gedeelte ten minste, voort uit de handelingen van hen, die 
met de toepassing van dat stelsel waren belast.

In de vergadering der Zeventien Bewindhebbers en in de ver
schillende Kamers van de Compagnie, bij wien te zamen liet 
opperbestuur in Nederland berustte, ontbrak het in den regel 
aan vaste beginselen van bestuur. Er heerschte zekere voor
liefde voor kleinigheden, er was weifeling, zucht tot geldver
spilling, weelderige inrigting, dikwijls ook tot bevordering van 
eigen of plaatselijke belangen, bijna altijd eene kwalijk ge
plaatste toegevendheid voor ingeslopcn misbruiken. Daarentegen 
koesterde men, juist omdat er gemis was aan openbaarheid, 
veeltijds wantrouwen en achterdocht jegens de Hoogc Regering 
in Indie en zeker de ambtenaren der Compagnie, bedienden 
noemde men hen destijds, gaven in Indie niet zelden aanleiding

was

1. Zie hierachter deu staat onder n°. XLIX.
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tot zoodanige gevoelens van mistrouwen. Als men de hande
lingen dier ambtenaren, voor zooverre dat mogelijk is, in de 
archieven der Compagnie naspoort, dan ontdekt men te dikwijls 
bij die ambtenaren gemis aan zedelijkheid en gebrek aan eer
lijkheid, somtijds zelfs bij de hoogstgeplaatsten onder hen. Men 
treft er bovendien afgunst, naijver, twist en tweedragt onder 
hen aan, zelfs tusschen de leden der Hooge Regering. Daaren
boven ontbrak aan de Nederlanders in Indie, met uitzondering 
van eenige weinigen, voldoende kennis van de taal, de zeden, 
de gewoonten en de behoeften der inlandsche bevolking, op wie 
zij bovendien als regtzinnigen Christenen meenden met minachting 
te mogen nederzien. Miskenning en verwaarloozing van de belan
gen der inboorlingen waren destijds het algemeene kenmerk van 
de Europesclie staatkunde in overzeesche bezittingen of volkplan
tingen en aan dat kwaad heeft ook de Nederlandsche Com
pagnie haar aandeel gehad.

Hoewel ook in Indie de kerkelijk-godsdienstige vormen naauw- 
gezet werden in acht genomen en in de officieele brieven „ de 
zalvinge des woords” niet achterwege bleef, was er een te 
algemeen gebrek aan die dieperliggende levensbeginselen, waar
uit waaraciitige liefde en belangstelling van den mensch in de 
menschheid, pligtsbesef en pligtsbetrachting, onkreukbare trouw 
en eerlijkheid voortspruiten. Waar die levenssappen worden 
gemist of niet in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn, kan geen 
maatschappij, onder welke luchtstreek ook, op den duur blijven 
bestaan, veel minder zich gezond ontwikkelen.
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I. Notulen van het verhandelde, tusschen de verga
dering van de XVII Bewindhebbers der Gen. O. 
I. C. en den afgetreden Gouverneur Generaal Jan 
Pietersz. Coen, over het herstel der zaken van de 
Comp. in het algemeen en meer bijzonder over de 
invoering van een gewijzigd stelsel van handel en 
bestuur. 1623—1626. —

Vergadering van de Kamer der Zeventien.

Adij, 9 October 1623.
De Hr. Gouvern. Gener. Coen, verschijnt ter vergaderinge ende 

wert bij de Seventhiene verwillecompt, is daerna op het versoeck 
van den heer president bij den hr. genrl. liet rapport begonnen, waer- 
inne des anderen daechs is gecontinueert, insgelycx op Woensdach 
den llden Octobris en nae veel discoursen over en weder is op Don- 
derdach den 12 Octobris, in deliberatie gelegt het vertooch van 
den IIr. Gouvern. Generl. Coene, ’t welk syne E. deed tot redres van 
des Comp*. saecken in ’t generael soo in Indie, als by consequentie 
hier in Nederlant: zijnde het voorstel van Syn Ed. dat ’t selve redres 
soude zyn te bevorderen door vier saecken principalyck. 1

Kerslelycl;: door cene goede generale cffectuele raesnagie in Indie, 
in alle oncosten en lasten die de verecnichde Comp. op desen voetli 
jegenwoordich is dragende, te weten aen huyshouding en montcosten, 
aen soldyc, aen reparatie en onderhoudt van schepen, aldaer in 
Indien, aen fortificatiën en aen schcnckagicn, die veel meerjaerlycx 
nu comen te bedragen, als de gcheele avance, die aldaar in Indie 
jaerlicx can werden gedaen by den binnenlantschen handel, by de 
prinsen op den vyant en by het jegenwoordich incomen van de landen en 
plaetsen door de Comp. aldaer gepossedeert in souverainiteyt, wacr- 
door de capitalcn, die jaerlicx uyt Ncderlandt gesonden worden, ten

W

1 Cf. Deel I (IV), bladz. 279 en 284 cd de noten aldaar en bladz. CXXXIX.
V. 1

=
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deele mede werden geconsumeert en de comp. gedurichlyck door do 
groote lasten, hier in Europa te dragen en door de weynige con
sumptie van vendible retouren soo werdt beswaert, dat sonder andere 
maniere van handel ofte directie, de comp. verachterende soo hierin 
Nederlandt als in Indie, eyndeling tot een finale ruine soude comen 
te vervallen. Om ’t selve voor te comen en ter contrarie de comp. 
te brengen in een gewenschten en geluckigen staet, soo in ’t regard 

de Comp. selffs, als mede in ’t regard van de regering deser 
geünieerde Nederlanden, soo proponeert de heer Gouvernr. Generl. 
Coen dry ofte vier principale middelen tot remedie: eerstelyck de 

generale mesnagie in d’oncosten van Indien sooals vooren is 
geseght en dat die werden gepractiseert aen de minste en aen de 
meeste, sonder daervan te excipieren de respectieve gouverneurs van 
de provintien, de directeurs, raden van Indien, nochte oock mede 
selffs de persoon van den Gouvemr. Genrl. van Indien, daar toe hier 
uyt het land ordre ende authoriteyt gesonden sal worden.

Ten tweede, proponeert S. E. d’acnplantinge van de Colonien en 
peuplatie van de landen, ’sCompanies souveraniteyt toebehoorende 
en by name Batavia ende de landen van Jacatra, Amboina ende 
Banda en dat dese peuplatie moet geschieden met vrye luyden en 
met slaven; dat de slaven in Indien vercregen cunnen worden ’t sy 
by coop ot by oorloge en dat de vryluyden sullen syn of Indiaen- 
sclie natiën of Nederlanders, die beyde aangelockt en daertoe ge- 
noodicht dienen te werden by goede conditiën, concessien, liberteyten 
en privilegiën, en alzoo voomamentlyck noodicli is, dat vele Neder-

van

voors.

landers in Indien becomen mochten werden, soo om den staet door 
haer te versekeren, de principale ambten te bedienen voorgangers
te zijn van andere vryluyden, om de slaven te gouverneren in goede 
ordre tot hun eygen proffyt en welstandt van de Comp. in alderhando 
aerbeyt, liantwerck en neeringhe, enz., en om vele Nederlantsche fa- 
milien nae Indien te locken, proponeert S. E. dry middelen: eerste- 
lyhj dat alle de officieren varende nae Oost-Indien met de Comp». 
schepen haer vrouwen ende kinders sullen gehouden syn mede te 
nemen; van gelycke dat sooveel vryluyden met liaere 
kinderen buyten maentgelden met des Comp». schepen jaerlicx (naar 
Indie) werden gevoert, als eenichsins doenlyc is; doch alsoo op die 
maniere niet genoecli familien in Indie vercregen connen werden soo

vrouwen en

;
I
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proponeert ten dien eynde voor het tweede middel, dat liet een yeder 
uyt deze Nederlanden onder den eedt, artyckelbrieff en conditiën van 
de Corap. met liaer eygen particulier schip off schepen sal vrijstaan 
met licentie van de Comp. na Oost-Indien te varen, mede nemende 
al sulcke waeren als liaer by de Comp. geaccordeert sal worden, 
en voor het derde middel proponeert, dat alle inwoonders van Batavia, 
Amboyna en Banda het vry sal staen met liaere schepen en capita- 
len voor liaer particulier te handelen en te negotiëren, tsy in eenige 
quartieren van Indie alleen, ofte oock overal soo als 't best geraden 
sal wezen, mits dat sy geen retouren naer Nederlandt of Europa 
sullen mogen senden, inaer deselve vercoopen aen de Nederlantsche 
Comp. aldaer tot een seeckeren prijs en mits dat sy betalen behoor- 
lycke tollen en lasten als na coustume, ’t welck de hr. Gouvem'. 
Generl. Coen met verscheyden redenen verthoont, dat can geschieden 
zonder prejuditie ende sonder schade voor de Comp.; maer ter contrarie 
tot versekerheyt ende groot voordeel van de Comp. want dat interim by 
de Comp. den binncnlantschen handel mede nevens de vryluyden, sal 
wacrgenomen werden sooveel als noodich is; want datgene de vryluyden 
coopen, aldaer aen de Comp. sal moeten by deselve overgelaten worden 
tot eenen civilen en gestelden prijs; want dat door dese vrye navigatie 
en binnenlantschen handel voor de vryluyden, veel familien naar Indie 
aengelockt werdcnde, de plaetsen sullen worden gcpeupleert en ’t 
incomcn van ’t landt sullen vermeerderen uyt de tollen, impositien 
en andere voorbaten, invoege dat uyt deselve incomcn alle d’oncosten 
van indie sullen conncn worden daeruyt betaelt met avance en over
schot , sulcx dat dacrby sonder comparatie veel meer gewonnen sal 
worden als verloren, by ’t missen van den binnenlandsehen handel, 
waerdoor Syne E. verscheyden voordeelen aenwyst; ten dórden, tot 
redres van den staet van Indie, de bevorderingh van den Chineschcn 
handel, wacrtoc nu alreedo een fort in Pehoe op d’eylanden Pisca- 
dores, recht over Chinclieo is begrepen, dat daertoe bcquaem en 
suflisant is, soodat in d’een maniere of d’andere voorseker de handel 
van China voor ons becomen sullen, daerdoor alsdan dese naervol- 
gende voordceleii becomen sullen, te weten: vermeerdering van den 
binnenlandsehen handel in ’t coopen en vercopen aen de Chinesen, 
vermecrderingh van de jaerlycxsche retouren naer Nederlandt in ver- 
scheydenheyt van Chinesche waren, het voordeel en profijt van den
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handel met Chinesche waren op Jappon en door geheel Indien met 
seer goede avance, en eyndelingh dat daerdoor den handel van de 
Portugesen uyt Maccau en der Castilianen uyt Manilha t’eenmael ge- 
ruineert sal werden, waerdoor de Molucqucs by den vyandt verlaten 
sal moeten worden etc., waardoor de Comp. de proffyten en het 
land groote eere sal becomen. Nae examinatie, verscheyden dis
coursen en debatten over en weder is bij de seventhiene (na voer- 
gaendc advis der hoofdparticipanteu ter vergaderinghe comparerende;) 
geresolveert by provisie, dat by den advocaet van de Comp. sullen 
ingestelt worden de propositie met de middelen bij den Heer Gou- 

Generaal ter vergadering voorgedragen tot concessze van deverneur
opening van den binnenlandschen handel voor de vryluyden, die van hier 

Indien gaan en in Indie in de Colonien resideren sullen, etc. en daer- 
neveus een deductie van de difficulteiten bij de Seventhienen gemoveert 
tot examinatie en debat van voors. propositie, ’t welck alle aen de respec- 
tive cameren toegesonden sal werden, om daervan een poinct van be- 
schry vinge te maecken ter naester vergadering van de Seventhienen, op
dat de gecommitteerden van de Comp. daarop mogen comen volcomentlyck 
geinstrueert en geauthoriseert om des goedvindende nae communicatie 
aen liaare IIo. Mo. en aen Syne Prinselycke Excell. daerin te be- 
sluyten, ten meesten dienst van de Ver. Oost. Ind. Comp. en verder 
dat in de naeste brieven, nae Indien te senden met het jacht Tortcl- 
duyf, sal aengeschreven werden aen den provisionelen Gouv. Gen. 
en de raden van Indien, dat sy den vrijen handel niet verder of 
op geen ander plaetsen vooralsnoch sullen hebben open te stellen, 
als voor sooverde by den hr. Gnl. Coen op syn E. vcrtreck is geconce- 
deert tot dat hierop van dese vergaderinge sullen becomen naerder 
advys en dat in den handel op de cust aen de vrijluyden geaccor- 
deert goet reglement en order geraempt werde, ten eynde de Coinp. 
buyten alle schade geconserveert blijve; en op het poinct van dc 
mesnage in Indie, dat gelast werde daermee te continueren en 
deselve by alle middelen te bevoordereu in ’t regardt van allen en 
een yeder, niemant oock uytgesondert volgens de particulariteyten 
alreede verstaen ofte noch te vernemen by den Hr. Gouvnr. Genl. 
Coen; ten derde, acngaende peuplatie van Batavia, Amboyna en 
Banda met vryluyden en slaven, dat de Gouverm. Generael en Raden 
van Indie met de beste middelen en manieren daerin sullen hebben

na
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voorts te procederen mits dat men goede sorgc dragc en opsicht 
neme dat de Comp. daerdoor niet en worde beschadicht nochte in 
peryckel en come van liaer staot en plaetse, daer de voors. Indiaan- 
sclie vryluyden en slaven in groot getal nedergeseth sullen worden, 
insonderheyJ in ’t regardt van Cliinesen, dat eene groote machtige 
natie is, die nau d’een aen d’ander is hangende, en eyndelingh aen- 
gaende ’t vervoorderen van den Chinesen handel, dat daer inne alle 
debvooir en middelen gebruyckt werden by continuatie van ’t desseing 
in Pehou alreede begonnen en op d’ordre by den In. Gouvnr. Genrl. 
op Syn Eds. vertreck in Indie gelaten.

VERGADERING VAN DE KAMER DER ZEVENTIEN.

5 Mei en volgende dagen , 1624 (7C punt van beschrijving.)

Syn gelesen het reglement van den Heer Gnrael. Coen ende consi- 
deratien daerop schryftelyck ingestelt ende verstaen dat men daervan 
copie sal geven aen de hoofdparticipanten, onder belofte van secreet 
te houden ende met niemant als onder den anderen, daervan te 
communiceren alles onder den eedt aen de Comp. gedaen.

Syn ter vergaderinge by de seventhiene ende de hoofdparticipanten 
verscheyden sessien gehouden ende conferentien acngaeiule het voor
gegeven reglement van d’ heer Generael Cocn, ende is eyndcling 
goetgevonden dat d’ heer Generael met den advocaat van de Comp , 
sullen cortelyck in geschrifte brengen ende in artickelen stellen de 
vryheyt, die aan de vrye luydcn in Indien in den handel soude con- 
nen werden gegeven , om’t selve concept ter naester vergadering 
geëxamineert ende daerop besloten te werden, ende weit den advo
caat van de Comp. gelast, soo haest als ’t selve concept ingestelt 
is, daervan copie te zenden aen alle de Cameren.

Vergadering van de Kamer der Zeventien te Middelburg, 
25 Sept. 1624 en volgende dagen.

(5° punt van beschrijving.)

Is gelezen het discours van den lieer Generaal Cocn, voorgedragen 
by syne E. aen de Sevcnthicn in Octobcr 1623, mitsgaders het con
cept van ’t reglement ingestelt door d’lieer Generaal ende den advo
caat van dc Comp., omme naermacls ’t selve ter presentie van d’hcer
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Generael geresumeert te werden. Andermael is gelesen het voors. 
concept van reglement van point tot point ter presentie van d’ heer 
Generaal Coen, die op alles de vergadering heeft geinformeert ende 
naer dat van alles goede informatie ende onderrecht by de verga
dering was genomen, is ’t selve concept by de Sevcnthien met advies 
van de E. hoofdparticipanten alsoo goet gevonden, geapprobeert ende 
gearrcsteert, omme daerop by gelegenheyt van d’eerste schepen naer 
Indien gaende authorisatie en last te geven aen den heer Gouver
neur Generael en de raden van Indien, omme haer Ed. in ’t stuck 
van de vrye luyden ende den vrijen handel aldaer in Indien daer- 
naer te reguleren en aengaende het uytvaren van de vryeluyden 
met haer eygen schepen ende goederen uyt deze landen naer de 
Oost Indien, als in ’t 12, 13, 14, 15 en 16en articlen sal ’t selve 
mede by de aenstaende vergaderinge van de Seventhiene in ’t 
werek gestelt connen werden, na gelegentheyt van de personen, 
die haer daertoe sullen comen presenteeren, alles onder conditiën 
ende verbintenissen sooals de gem. vergaderinge sal goetvinden en 
te rade worden.

Donderdach, den 3din October 1624 ’s morgens.

Alsoo vermidts het geconsipieerde ende alom gearresteerde regle
ment van Indien, het noodich is dat bequame persoonen in dienst 
van de Vereenichde Comp. in Oost-Indicn werden gebruickt, die met 
goede kennisse ende genegentheyt ’t selve conncn helpen aldaer bc* 
voorderen ende in pratieque stellen, ten aldereerstc omme de verwachten 
vruchten daervan op het spoedichste te connen smaeckcn ende dat 
de vergaderinge haer selven ten volle gccontenteert houde van de 
getrouwicheyt, bequaemlieyt ende goeden iver, van den lieer Gene
raal Coen, staende syn voorleden gouvernement van Oost-Indien, 
dat oock niemant beter tot bevoordcringc van ’t voors. reglement 
ende redres als d’Heer Generael Coen, can gebruyckt worden, die 
daartoe als eerste autheur de beste kennisse ende genegentheyt sal 
connen gebruycken, soo is by de Seventhiene met advies der Hooft- 
participanten eenpacrlyck geresolveert, dat by gecommitteerden uyt 
dese vergaderinge den heer Generael Coen sal werden gesondeert 
en versocht oft syn E. hem noch wil laten gebruycken in qualiteyt 
van Gouvernr. Generael naer Indien te varen met d'eerste vloote ende
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presentatie van in de conditiën wel te sullen accorderen in rede-' 
lyckhcyt.

De gecommitteerden van de Seventliiene by d’heer Generael Coen 
geweest hebbende doen raport.............................................................

dat na d’ouverture van d’heer Generael Coen niet qualyck genegen 
te syn, omme den dienst aen te nemen, indien S. E. alvooren soude 
connen geraecken tot een beqnam ende goed partur tot eene huysvrouwe 
om met hem nae Indie te gaen en indien S. E. mette Comp. over 
eerelycke conditiën sal connen accordeeren; maer absolutelyck conde 
’tselve vooralsnoch niet verclaren noclite toeseggen.

Dinschdag, den 15 October 1624,
Is ter vergaderinge van de Seventh. gelezen het concept by d’ 

Heer Generael Coen ende den advocaet van de Comp!. ingestelt en 
in wat maniere ende onder -wat conditiën de particuliere schepen 
uytdese landen naer Indien sullen vaeren ende naer lecture verand
ering en verbeetering ende deliberatie is eyndeling ’t selve consept 
alsoo gearrcsteert by provisie om alsoo gepractiseert ende in ’t werck 
gestelt te werden, ten ware het anders hiernaer by de Seventliiene 
verandert ofte goet gevonden soude werden.

Vergadering van de Kamer der Zeventien.
29 Maart 1626 en volgende dagen. 

(8e. punt van beschrijving.) Om te resumeren het 7°. point der 
voorleden beschrijving sprekende van den vrijen handel in Indie, 
’t welck alsdoen in state is gehouden, is goet gevonden het poinct 
van den vrijen handel van Indien voortaen tot beter gelegenheyt uyt 
de beschrijving te laten, alsoo do tegenwoordige staat van de Comp. 
sulex vooralsnu niet en can lyden.

(9r. punt.) De gecommitteerden tot de bevorderingh van de reyse 
van den Heer Gouverneur Generael Coen, sullen rapport doen van 
hare gebesoigneerde, omrnc daerop verdere dovoiren wegens de Comp. 
gedaen te werden, indien voor de byeencompste deser vergaderinghe 
alsnoch geen succes en sullen hebben getroffen.

Is gedaen sommier rapport van ’t gebesoigneerde in ’t tegenstacnde 
poinct en alsoo daerby noch niets voor desen tydt en heeft connen 
werden gceffectueert, soo worden de voorgaende gecommitteerde als-
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noch geauthoriseert om wegens dese vergaderingli alle debvoiren 
aenteleggen, ten eynde de reyse van den Generael Coen syn voort - 
ganck mach becomen met d’eerste schepen tegens de herbst.

! II. Concept-reglement voor eene vrije vaart uit Neder
land naar Batavia, op het openstellen van den 
binnenlandschen handel en de vaart in Indie, op het 
stichten van volkplantingen en de uitgifte van gron
den in Indie, voorloopig vastgesteld door de Kamer 
der XVII Bewindhebbers, op voordragt van Jan 
Pieterz. Coen, in de najaarsvergadering van 1624 
en bij de Staten-Generaal der Ver. Nederlanden 
ingeleverd 19 Junij 1625.

A1800 by experientie van veele jaren ende by goede informatien 
aen de vergaderinge van de Seventhiene claerlycken is gebleken , 
dat de dagelycksche misbruycken in de quartieren van Oost-Indien 
tot nadeel ende prejuditie van de Vereenichde Comp. mitsgaders de 
generale onkosten ende lasten aldaer seer hebben aengenomen ende 
buyten maten syn comen te vermeerderen; by continuatie van dc- 
welcke, bynae onmogelyck sy de saken soo te bcleyden. dat de 
Comp. buyten ruine werde gepreserveert; veel min dat de proflyten 
souden connen werden genooten, die soo een lanckduyrigc cxpectalic 
ende soo een grooten ende periculeusen handel wel behoorden ut te 
geven, ende insonderheyt dat de voors. misbruycken ende lasten 
van dien, by grooter besetting ende verbreyding van den handel 
aldaer ende by de ver gedane conquesten van de landen van Jac- 
quatra ende Banda, als oock door fundatie van steden ende plaetsen, 
noodich tot aenplanting van nieuwe colonien, vooreerst niet en sullen 
conncn werden soo spoedelyck ende naer belmoren vermindert; op 
desen voet en in ’t beleyt van de saken van Indien alsoo voortgaende 
hoedanige redres ofl‘ oock reglement men daerinne soudc willen ma-

I
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ken, soo is ’t: dat de vergaderinge van de Seventliiene om alle ver- 
hinderinge naer vermogen wech te nemen soo hacst doennelyck, 
ende de vereeniclule Oost. Ind. Comp. in eenen geluckigen ende vasten 
stant naer wenscli te brengen, tot eere ende reputatie van dese 
landen ende insonderlieyt tot groot profyt ende voordeel van de 
gemeene Comp. naer menichfuldige deliberatien soo van de Cameren 
in ’t particulier, alsmede bij versclieyden hare generale vergaderin
gen alles rypelyck overdacht en gcexamineert hebbende, met advis 
van den heer Gcnerl. Coen en eenige andere personen hem verstaende 
van de constitutie en de nature der Comp9. saecken, hebben eynde- 
lingen (onder goetvinden ende approbatie van de Ho. Mo. Hr. Staten- 
Genrl. der Yereenigde Nederlanden) geresolveert ende gearrestecrt 
dit naervolgende reglement, onder conditiën, articlen, vi’ijheden 
ende limitatien, als te weeten:

I. Eerstelyck, dat voortaen in de steden van Batavia, Amboina 
ende Banda voor alle vrye luyden gecontinueert sal werden de liber- 
teyt om te coopen ende te vereoopen in ieder van de voors. respec- 
tive plaetsen, alsulcke manufacturen, goederen, coopmanschappen, 
vmcliten en refreschementen als in ieder van dien voort connen ge
bracht ofte gemaakt werden in manieren, sooals deselve liberteyt 
ende licensie aen de vrye luyden ende vrije inwoonderen (geene 
raaentgelden van de vereeniclule Comp. treckende) nlsnu toegestaen 
en gepermitteert is, en noch naermaals bij den Gouvernr.-Gnrl. en 
den Kaedt van Indien verder gepermitteert sal werden.

II. De vereenigde Oost-Ind. Comp. protesteert en geeft te kennen 
mits desen, dat sy nicttegenstaende eenige navolgende order, ver- 
staet aen haar te houden en sal blijven houden, in ’t regard van 
hare oflieieren en dienaers, stacnde onder haer eedt en alle anderen 
ressorterende onder den Hr. Gcnerl. en des raets van Indieu, ’t sy 
Nederlanders off eenige andere Europische ofte Indiaansche natiën 
het recht van commercie en handel, aen haer in die quartieren van 
de Oost-Indicn vergunt bij de llo. Mo. Heeren Staten-Genrl. der 
Ver. Nederlanden, achtervolgens liet octroy met exclusie van alle 
andere stacnde onder de gehoorsaemhoyt van de wclgem. hare IIo. 
Mo. en dat binnen de iimiten van het voors. genrl. octroy, sooals 
die op hot tractaet van a° 1G19 tusschen sync Majesteit van Groot- 
Brittangien en hare IIo. Mo. acngaendc de twee Oost. Ind. Comp.
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in de naerder explanatie op het le artikel uitgedruct staen 
octroy ende lioochgem. tractaet verstaen werden te blijven t’eene- 
raaele onvermindert en in hare volle vigeur en observatie soo als oyt 
voor desen.

III. Ende om dan nochtans de Comp. van veele onvermydelycke 
misbruycken ende groote oncosten te ontlasten ende onze inwoonde- 
ren eenige gevoechelycke middelen te vergunnen, die in onse landen 
steden ende plaetsen van Jacatra, Amboyna ende Banda met hare 
famillien en als vrye lieden nader gestelt syn om eenige goede prof- 
fyten en voordeelen te moogen genieten, tot onderhout en welvaren 
van voors. hare famillien in de landen, steden en plaetsen hier voor- 
genoempt residerende, soo heeft de vergaderinge van de Seventhiene 
goetgevonden te committeren en authoriseren den heer Gouverneur 
Generael en den raedt van Indien gelyck sy doen mits desen, om aen 
de voorn, famillien van vrye luyden wonende in de voorn, landen 
van Jacatra, Amboina ende Banda voor seeckeren tyt ofte verder, 
by gelegentheyt, uit te deelen en te vergunnen seeckere parthycn 
van landen, bosschen en tuynen en ’t gebruyck off visscherie van 
eenige versche wateren en versche rivieren tot voordeel en nut der- 
selver famillien naer gelegentheyt onder alsulcke vrijheden, exemcien, 
belastingen van chyns, recognitie ofte andere conditiën, sooals best 
geraden sullen vinden, tsy in forme van leen ofF in eygendom, tot 
meeste gerieff en versekerheyt der voors. famillien. 2

IV. Ende alsoo niet alleen onse intentie en is dcselve landen ende 
steden met haer inwoonderen te conserveren in den jegemvoordigen 
stant, sooals die nu syn; maer oock deselve, met godes gratie helpen 
vermeerderen soo in de landtneeringe, lioutwercken en trafiickcn 
ende insonderheyt in grootcr getal en menichte van goede borgers

i welck

1 Dc bicrbcdocldc explanatie behelst: ad art. 1. De limitcn binnen dcwelcke dit 
contract zal stand grijpen zijn gesteld geweest door gerneenen advys van de Gedepu- 
teerden van de twee Compagnieu, den Meridiaan rakende aan de Cabo de Bonn 
Esperance, gaande regt naar bet zuydcn ende den oostclijken Meridiaan, die men 
vindt 400 mijlen oostwaarts van de eylanden van Salomon, gaande aan de eene zijde 
regt naar bet zuydeu, naar het noorden tot aan den tropiens Cancri ende van daar 
in oblicque linie naar de straat Cuiyan; alle zeccn , golven, engten van zeeën, in
hammen, baaijen, rivieren en dio gevonden sullen worden binnen doso twee Meridianen, 
sullen begrepen weseu in dit contract.

2 Cf. Opkomst van bet Nederl. gezag over Java. Deel I, bladz. CXXXVIIT, IX, 
CXL, LI en 228.
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en ingesetenen, die door meerder vryheden, advantagien ende aen- 
sienelycke proffyten daertoe aengemant en geinviteert belmoren te 
werden, soo ist: dat wy om voors, redenen daerenboven de welgemelte 
heer Generael ende den raedt van Indien anthoriseeren omme noch 
aen de voors. vrye borgers en inwoonderen mettertyt en by gelegent- 
lieyt allenxkens te openen en te vergunnen, den vryen handel ende 
traffique van d'Oostindien, by speciale gratie ende concessie, daer- 
van te obtineren, om te varen uyt de steden ende plaetsen naer de 
landen ende steden respectivelyk als hier naercomen te volgen:

Uyt Batavia ende de landen van Jacquetra uit te varen en te ’ 
handelen:

1. Van Batavia naer de casten van Choromandel om aldaer te 
handelen met alsulcke cargasoenen van waren en coopmanscliap als 
nyct en sullen syn verbooden, mitsgaders alsulcke capitalen als ’t 
haer sal believen onder expresse conditie, dat met de waren en 
coopmanschappen op de voors. custbecomen, sullen wederom keeren 
en haer retoer doen directelyck naer Batavia.

2. Van Batavia op Choromandcl} sooals boven en om van daer 
met de becomcn waren op de voors. cast te varen en te handelen 
voor eenmaal in ’t eylandt van Seylon en om uyt Scylon directelyck 
te keeren naar Batavia.

3. Van Batavia op Choromandcl, sooals boven en om van daer 
met de bccomen waren op de voors. cast te varen voor eenmaal op 
Alschin ende langs de gansche Westkust van Sumatra naer haer gelieven 
om met haer retoer aldaer te becomen, te keeren directelyck in Batavia.

4. Van Batavia op Seylon en van daer weder te keeren directe
lyck naer Batavia.

5. Van Batavia op Choromandel sooals voren en van daer naer 
de kust Orixsa, Bengale, Pegu en daeromtrent te handelen, om van 
daer ’t sy over de cust van Choromandcl of directelyck met het 
retour naer Batavia te keeren.

6. Van Batavia door de slrale van Malacke te varen en te han
delen in Bengale en soo voorts in Choromandel om vandaer met het 
retour dircctclyk ofte over Bengale te keeren naer Batavia.

7. Van Batavia recht naer Suralte om aldaer te handelen als boven 
en met het retour van Suratte directelyck te keeren naer Batavia.

8. Van Batavia naer de custc van Mallabar of Suratte en van

;
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daer te handelen in Siim persico, en Arabia, in de Roode Zee ende 
lancx de gehecle Oostenst van Afrika en in ’t eylant Madagascar, 

van daer directelyck te keeren naer Batavia.
9. Van Batavia op Suratlc en van Suratte te handelen op de cust 

van Malabar, op ’t eylant Ceylon, in Atcliin en op de westcust van 
Sumatra, om vandaer met het retour directelyck te keeren naer 
Batavia.

10. Van Batavia, om te handelen op het eylant Madagascar, 
Sophala, Mozambique en langs de gansche Oostcust van Africa tot de 
Roode Zee toe, mits directelyck haer retour brengende na Batavia.

11. Van Batavia om te varen en te handelen van Palimbang, Jamby 
en Andragiry, om van daer met het retour directelyck naer Batavia 
te keeren.

12. Van Batavia op Palimbang, Jamby, Andragiry, Campar, Dartt 
(Aroe?) Pera, Qucda cn omliggende custen in de stract van Malacca 
tol Atcliin toe excluys, om van daer met de retoeren directelyck tc 
keeren in Batavia.

13. Van Batavia op Palembang cn alle d’andere plaetsen in de 
stralc van Malacca, gelegen tot Atcliin toe incluys en langs de wcsl- 
custe van Sumatra om mette retouren van daer directelyck te keeren 
naer Batavia.

14. Van Batavia om tc handelen op de westcustc van Sumatra 
tot Atcliin toe exclus of inclus, om van daer met de retoeren wederom 
in Batavia te keeren, ’t sy langs de voorn, wcstcust of door de stract 
van Malacca.

15. Van Batavia om te vaeren en te handelen op de cylanden 
van Bintan, Linga en andere cylanden ontrent de straat Sincapura 
gelegen, item in Jo/ior, Pakan, Palane, Rigor, Bord (don, Chiam, 
Cambodja en Champa om vandaer met de bccomen retouren tc keeren 
naer Batavia.

16. Van Batavia om te varen en tc handelen op Couckin-China 
om met het retour directelyck te keeren in Batavia.

17. Van Batavia op Coucliin-China cn vandaer op Japon, om met 
de retouren uyt Japon directelyck te keeren na Batavia.

18. Van Batavia, om te varen en handelen in de cylanden van 
Pehou off Piscadores gelegen op de cust van China, onderwegen 
alsulcken plaetsen aendoende, daer vivres ende refresseraenten zyn tc

om
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becomen ende deselve te vercoopcn in Pefiou en om van daer te 
keeren directelyck na Batavia.

19. Yan Batavia op Pelioa en naer Japon, alsvooren om van daer 
weder over Pcliou naer Batavia te keeren.

20. Yan Batavia om te varen en te handelen in Succadana, Bcn- 
jannassin, en langs de gansclie cust ende eylandt van Bornco om

•vandaer met het retour directelyck weder te keeren naer Batavia.
21. Yan Batavia, om te varen en te handelen langs de gansclie 

cust van Java, mits van daer keerende met het retour directelyck 
na Batavia.

22. Van Batavia langs de gansclie cust van Java alsvooren om 
vandaer te varen en te handelen op Macassar en de gansche cust 
van Celebcs, om met het retour aldaer te becomen, weder te keeren 
directelyck na Batavia.

23. Van Batavia langs de gansche cust van Java, als vooren en 
om van daer te varen en te handelen in Solor en Timor, om met 
de becomen retouren vandaer wederom te comen directelyck naer 
Batavia.

24. Van Batavia om te varen ende te handelen langs de gansclie
cust van Java, in Macassar, Boulon en vandaer in de eylanden van 
Ambnyna en Banda, mits expresse conditie dat sy vandaer niet en 
sullen mogen vervoeren eenige nagelen, nooten off foelie, raaer dat 
sy gehouden sullen syn deselve aen de commicsen van de Comp. 
te laten ten gestelden prijse, om voorts van daer met eenige andere 
retouren off provenu in contant te keeren in Batavia directelyck 
sonder eenige plaetsen ter werelt onderwegen aen te doen op groote 
peine.

Van Batavia om langs de cust van Java over Macassar en 
Bonton te vacren ende te handelen in de eylanden van de Molucos 
onder expresse conditie aengaendc het uytvoeren van nagelen en 
direct retour nac Batavia als in 't voergaeude article van Amboina 
en lianda gesegt is.

25.

i
! -

Van Amboina uyt te varen en daer omtrent te handelen. 
2G. Van Amboyna om te varen en te handelen op do omleggende 

eylanden particulicrlyck by namen te expresseren, mits dat geen 
nagelen uytvoeren sullen en gehouden syn alle nagelen, noten en

i' -
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foelie, die sy onderwegen sullen becomen wederom met andere re- 
touren te brengen in Amboina.

Yan Banda uyt te varen en daeromtrent te handelen.
27. Van Banda om te varen en te handelen op de omliggende 

eylanden, als de cust van Ceram, inde eylanden van Kce (Key ?) 
Aru en Tcnimber, op de landen van Nova Guinca en alle andere 
oostelyeke landen en eylanden daerontrenl ofte oock verder by oosten 
Banda. gelegen.

1
:

!Van de Moluques uyt te varen ende vandaer te handelen 
op andere plaetsen.

28. Uyt de eylanden van de Molucques om van daer te varen en 
te handelen op de omleggende eylanden ende groote landen, als de 
cust van Gilolo, Cclcbcs, Mhulanao op de eylanden van de Pliilip- 
pinas ende andere daerontrent gelegen onder expresse conditie, dat 
geen nagelen uyt de eylanden van de Molucques en sullen vermogen 
te vervoeren en dat gehouden sullen syn de retouren in de andere 
eylanden buyten de Molucques te becomen, wederom ter plaetse van 
hare eerste afvaren in te brengen.

29. Uyt de Molucques om te vaeren en te handelen na Japan, 
om van daer met de retoeren wederom te keeren naer de Molucques 
ofte oock naer Batavia, volgens de licentie alsdan te vergunnen.

Van Commissie ende brieven van bestelling aen de vrye 
luyden uyt te geven, om den vyant affbreuck te doen 
in alle plaetsen.

30. Van Batavia sullen mede by den heer Gouverneur Gencrael 
brieven van commissie onder de gewoonelycke conditiën en clausulen 
verleent werden aen de vrye borgeren ende inwoonderen aldacr, om 
te gaen cruyssen op den vyant in alsulcken plaetsen ende met al- 
sulcken macht van particuliere schepen ofte jachten, dacrmede den 
vyant den meesten afbreuck gedaan kan werden, mits goede cautie 
stellende en ’t veroverde by den raet voor goede prinse verclaert 
sal syn ende mits betalende de gerechtichheyt aen den llecre, alles 
achtervolgende de uyttegeven commissie ].

i

1 Cf. Deel I, (TV.) bladz. 232.

i
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Alle welcken handel en vaerten uyt de plaetsen als hier- 
vooren gespecificeert staen , den Heer Gouverneur Ge
neraal en raedt van Indien sullen metter tyt en by 
gelegcntheyt allenxkens mogen openen en vrye stellen, 
onder de conditiën hiernaer volgende:

V. Niemant wie liy oock sy, staende onder dc gehoorsaemlieyt 
van den Gouverneur Generael in Indien en sal voor syn particulier 
buyten de plaetse van syn residentie vermogen te varen, noch te 
handelen als met expres consent en commissie van gem. Heer Gene
rael, daartoe te versoecken en te obtineren.

VI. Ende sal deselve commissie verleent worden aen geenen 
anderen, als die hare woonstede off vaste residentie genomen hebben 
in de steden van Batavia en ’t lant daeronder behoorende ofte in 
Amboina onder het casteel aldaer, ofte in de cylanden van Banda 
ofte eyndeling in de Molucques, staende onder ’t gebiek van de Ho. 
Mo. Ileeren Staten-Generael.

VII. Diegenen, die soodanige commissie van vrijen handel sal 
comen te obtineren sal voor een voyage binnen sekeren langen ge- 
limitcerden tyt met syn eygen schip ofte schepen [ deselve mogen 
doen tot syn perticulier voordeel en profyt en sal in de plaetse 
syner aencompsto mogen coopen, vercoopen en handelen vryelyck, 
’t zy of eenige schepen der compagnie aldaer mogte syn handelende 
ofte niet.

VIII. Maer ingevalle dat ter selver plaetse daer dese vrye han- 
delaers souden comen te arriveren, eenige schepen off commisen 
wegens de vereenichde Comp. mede sullen syn, om handel te doen, 
in sulcken geval, sullen de voorn, vrye handelacrs met de voorn, 
commisen beramen eenen seeckoren gcstclden prijs, tot denwelcken 
sy alle gemeene waren gehouden sullen syn te vercoopen ende te 
coopen, sonder denselvcn te excedcren soolange als by den anderen 
sullen wesen.

IX. De Commissie sal werden vergunt aan voorn, vrye inwoon- 
ders, clclc in ’t besonder, die deselve sal versoecken ende dat 
onder alsulcke recognitie ofte voor alsulckcn somme van penningen voor 
de licentie van die voyage, sooals met den Gouverneur Generael of 
die syne Ed. daertoo committeren sal veraccordeert connen worden.

X. Alle vrye handelacrs met soodanige licentie ende commissie

i!
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affvarende, sullen als voren, goede suffisante borge stellen ter plaetse 
liaerder residentie, dat sy liet particulier accort met liaer gemaeckt 
precislyck sullen naercomen, liaer belioorlyck retour doen sullen ter 
plaetse daer sy afgevaren sijn ende dat sy geene vrienden ofte 
geallieerden sullen beschadigen en voorders sooals in ’t accort en in 
hare commissie geëxpresseert sal werden.

XI. Ende om metter tyt meer en meer inwoonderen ende per 
ticuliere handelaers buyten coste van de Comp. in Indien te crygen, 
met alsulcke capitalen, daermede den Indischen handel volcoment- 
lyck en naer behooren waergenomen mach werden, tot verder aen- 
plantinge ende peuplatie van de steden ende landen van Batavia 
ofte Jacquetra, Amboina ende Banda, soo sal by de Sevenlhienc 
tocgestacn werden, acn alle eerlychen luydcn, die met hare famillien 

capitalen naer Indien varen willen, de passage en het transport 
te doen met de jaerlychsche schepen van de Comp., die uyt dese 
landen naer d’Oost-Indien sullen comen te varen, soeveel als de 
gelegentlieyt eenichsints sal connen lyden.

XII Ende alsoo met de jaerlycksche schepen van de Comp. 
geene familien genouch naar wensch overgevoert en sullen connen 
werden, soo sal noch de Sevenlhienen altyt genegen syn om le per 
mitteren de vrye vaert uyt dese landen naer Batavia o IJ' Jacalra, te 
doen by perticulieren met hacr eygen schepen . volgens het consent 
en onder de conditiën, met degene die ’t selve vcrsoecken sullen , 
daerover te maken, om alsdan liaer eygen schepen te mogen equi
peren en daermede recht deur naer Batavia te varen, met alsulcke 
cargasoenen en capitalen, als de particulieren goedvinden sullen, 
met toestaen van de Comp.

XIII. De voorn, perticuliere met hare schepen van hier varende 
nae Batavia sullen alvooren gehouden syn hier in Ncdcrlandt goede 
en suffisante cautie te stellen voor hare uytreysc en dat sy seecke- 
ren tyt van jaren in de Indien sullen resideren onder den eedt en 
’t gouvernement van den Gouvernr. Gencrael en haerselven coinpor- 
teren sullen volgens het accord met liaer te maken ende sooals alle 
andere vrye luyden aldacr in Indien verbonden syn.

XIV. Ende sullen de voorn, perticuliere met hare schepen recht 
deur van hier varen na de Caeb de bon Esperance sonder eenige 
plaetsen onderwegheu hier in Europa aen le doen ende van de Caeb

r
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haren cours stellen besuyden (le linie recht door naer Bantam, oock 
sonder eenige bewoonde plaetsen onderwegen aen te doen of iets te 
vercoopen van hare medegenomen cargasoenen, voor aleer in Batavia 
aengecomen sullen syn.

XV. Doch indien eenige perticulieren souden begeeren, aen de Caep 
Bon-Esperance gecomen synde, van daer te loopen langs de oostcust 
van Africa binnen Madagascar door, om soovoorts van daer naer 
Batavia te loopen oft oock langs de enst van Malabar om aen den 
vyandt eenige afbreuck te doen in ’t passant, soo sal de Seventliiene 
mede daertoe licentie connen geven, naer gelegentlieyt van saken 
en onder conditiën, sooals dan sonder nadeel van de Comp. voorge
schreven sullen connen werden.

XVI. De vrye luyden, alsoo met des Comp*. ofte hare perticuliere 
schepen in Batavia aengecomen synde, soo sullen sy gehouden syn 
met hare famillen liaer aldaer neder te stellen off in Amboina ofF 
in Banda, met consent van den Heer Gouverneur Generael ende des 
raedts van Indien en sullen aldaer mede genieten deselve vryheid, 
exemtien, beneficiën en privilegiën, sooals alle andere vrye inwoon- 
deren vergunt is, oft noch vergund sullen connen werden, onder 
gelycke verbindtenisse mede als de voorn.

XVII. Geene schepen ofte jachten van particuliere vrye luyden, 
tsy datse daermede uyt Europa naer Indien syn gevaren, ofte dat 
sy aldaer in Indien by liaer syn gebout ofte gecocht, en sullen ver
mogen, wederom te comen uyt Indien naer Europa in eeniger bande 
manieren, onder verbeurte van schip en goederen ten proffyte van de 
vcrccnichdc Oost-Ind.-Comp. en onder de penen tegens den persoon, 
die daermede soude overcomcn, sooals gestatuccrt syn by het gene
rael octroy.

XVIII. Geene goederen van particuliere vryluyden en sullen mo
gen naer Europa overgesonden worden, 'tsy met des Comp's schepen 
of met de schepen van eenige andere Europeesche natiën, in geender 
bande manieren, onder verbeurte van deselve goederen en arbitrale 
correctie.

XIX. Maer diegene van de particuliere vrye luyden, die hare 
middelen, tsy in 't gehccle ofte ten deele naer Europa sullen willen 
overmaken, sullen 't selve alleen mogen doen in contant, tsy by 
wissel en in specie over te senden, met de schepen van de vereenichde
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Oost-Ind.-Comp. by speciaal consent van den H*-. Gouvernr. Generaal, 
welverstaende, dat de directeur van de Comp. aldaer sal do pennin
gen der perticulieren vermogen te ontfangen, om ten dienste en profyte 

de voorn. Comp. aldaer in Indien gebruyct te werden en pas
wisselbrieven tot laste van dese comp. bier in Europa, die

van 
seeren
deselve penningen alhier sal restitueren ter eerster aenmaninge met 
alsulcke advance als daerinne jegenwoordicli gebruyckelyck is.

■

■

:Achter stond:
Gearresteert Concept by de Seventhienen, rakende 
’t openstellen van den handel van Indien ^-c.

!

III. De vergadering der XVII Bewindhebbers van de 
Gen. Oost-Ind.-Comp. aan Gouverneur-Generaal en 
Raden van Indie, dd. Amsterdam, 24 April 1625. :

Manhafte Erntfeste, enz. 
Onze laatste brieven, enz,

D’ Heer Generael Jan Pietersz. Coen lieeft nu een goeden tyt hier 
te lande geweest en ’t sedert syne wedercompste uyt Indien, heeft 
met de Seventhiene en met de cameren in ’t perticuliere gecommu- 
nicecrt van veele importante saken en van den vocth, waerop syne 
E. meynt dat de staet van Indien ten profyte en tot ccre van dese 
Geünieerde Nederlanden soude gebracht conncn werden tot cene goede 
versekerthey t, Godt gevende, en alsoo wy bemercten uyt uwe brie
ven dat UE. met hem in maximen en beleyt daartoe concurreren en 
syne persoon een groot en voornamentlijck behulp soude bijbren
gen om tot dien vasten stand te geraken, soo sijn de Seventhiene 
beweecht geworden, soo bij liaer eygen zclvcn als oeck door ernstige 
aenradinge van Syne Furstl. Genade, Mynheere den Prince van 
Orange ende notable Ileeren Regenten van desen Staet, d’Hcer 
Generael Coen, wederom te versoeken om syn reyse na Indien in 
d'oude qualiteyt te hervatten ten dienste van ’t landt en de Ver. 
Oost-Indische Compi® en tot groote eere van Syne E. selfTa; daerinne 
eyndelingh heeft geconaenteert, met voornemen om met de voorleden
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schepen, die in wintertyt, Ao 1624 uytgeloopen syn, ofte met dese 
schepen na Indien te varen en opdat Syne E. een goet exempel en 
encouragement soude geven aen vele andere eerlycke luyden hier te 
lande, alsmede aen de voomaemste officieren in Indien, soo heeft 
hy hem begeven tot den liouwelycken staet, om met syne liuys- 
vrouwe denvaerts sich-te transporteren. Doch syne E. dispositie dese 
geheele wintertyt is scer slecht en weeck geweest en dit houwelyck 
is eerst geconsumeert gewerden nu omtrent over veerthien dagen en 
Syne E. is alnoch niet becomen: by welk inconvenient alsoo noch 
bygecomen is, dat eensdeels oock ter contemplatie van Syne Ma‘. van 
Engelandt Jacobi (die nu overleden en synen soone Carolus gesuc- 
cedeert is) als andersints Haere Ho. Mo. mede hebben goetgevonden 
dat de Heer Generaal Coen hier te lande noch eenige tyt behoorde 
te blijven, soo en sullen U E. de gem. Heer Generael niet eer 
hebben te verwachten, als met de schepen, die in den herfst 
A°. 1625 van hier sullen scheyden, en ondertussclien hopen in Godt 
dat desen staet sal beter zyn geconstitucert by goede resistentie en 
victorie tegens den vyant, die nu de stadt van Breda nauw bele
gert houd en soo sterk te velde compt, als oyt voor desen, daerdoor 
dese landen voor dese tyt genoodsaeckt werden, de vriendschap van 
Franckryk en Engelandt wat veel te estimeren, al ware het met 
eenige incommoditeyt cn temporeel prejudicie voor dese landen, off 
eenich notabel lid in 't perticulier, welcke incommoditeyt en pre- 
juditie lichtelyck sal comen te ccsseren, Godt Almachticli eenige 
uyteompste gevende van dese oorloghssakcn en voornementlyck in 
dien dezelve uyteompste goet sal wesen, gelyckwy hopen, dacromme 
en sullen U E. dese saké (te weten aengaende het verblyven en 
ophouden van d’IIeer Generael Coen) niet anders achten ofte appre- 
honderen als gelyck wy U E. hiervoren schryvcn, wat dat oock 
iemandt in ’t particulier van d’onsc of oock d’Engclse daervan sullen 
willen qualyck zeggen, en wecst versekert dat dit, midsgaders oock 
het op ontbieden van den Gouverneur Speult cn d’andere rcchteren 
uit Amboina, niet es geschiet als liet landt ten besten, sonder dat 
ooyt aen de gercchticheyt van de Comp. in 't generale ofte aen 
yeraandt van hare voornemenste off pcrticuliere officieren de protexie 
sal gebreken, tzy hier to lande of oock niet aldaer in Indien, daerop 
U. E. cn alle andere vast mogen betrouwen en confident syn, en
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ondertussclien willen U E. oock op het serieuste en hoochste wel 
vermaendt hebben, dat U E. als voor desen altyt snit trachten de 
rechten, preëminentien, possessien en contracten van de Comp. te 
mainteneren, conserveren en verbeteren sooveel doenlyck is, sonder 
by iemandt daerinne te werden vercloeckt of om eenige reden toe 
te laten, dat d’onse daerinne vercloeckt souden werden; in gecnder- 
hande manieren, waertoe wy U E. insonderheyt recommanderen ons 
vercregen recht in de stadt en landen van Jacatra, de Moluques, 
Amboina en Banda en alle plaetsen meer, daer wy by ons eyfjon 
recht van Souverainitcyt off by exclusivc contracten het respect alleen 
belmoren te hebben, alles nochtans volgens het tractaet met d’En- 
gelsen gemaekt voor sooveel het eenich respectif gedeelte in den 
handel alleen, van sommige quartieren is toegestaen, ’t welck, (sy 

haere syde mede voldoende na belmoren) U E. haer snit laten 
volgen, sonder captie ofte dispute, voor sooveel als sy daertoe ge- 
rechticht syn, by het voorsz. tractaet en niet verder, ’t welck U E. 
soo gelieven te behertigen, als wy U E. syn toevertrouwende den 
interest van ’t gemeene Nederlandt en het voordeel van de Ver. Comp.

Hiermede enz.
Utten name van de Bcwindhebberen der 

Generale Oost-Indische Comp. van Ne
derlandt. Uwer Ed. goede vrunden:

Dirck Bas, enz.
(volgen 14 handteekeningen.)
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IV. De vergadering der XVII Bewindhebbers van de 
Gen. Oost. Ind. Comp. aan Gouverneur-Generaal en 
Raden van Indie, dd. Amsterdam, 10 Aug. 1027.

Manhafte Emtfeste, Lieve Besundere.
By de missive- in dato 9 January 1627: geteeckent by de gecom

mitteerden in ’sGravenhage synde; item by een andere in dato 27 Macrti 
1627,1 geteyckent by de Bewinthebberen der Gameren naest gelegen 
sullen U. E. hebben gesien de authorisatie ende last waermede d’IIeer 
Jan Pietersz. Coen, wederomme nae Indien gekeert is, in qualiteyt 
als Gouverneur-Generael van Nederlants Indiën met ordre daarby,

1. Zie hierboyen blalz. 7.
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gelyck wy alsnu noch ordonneren, denselven persoon daervoor te ont
vangen, aennemen, gehoorsamen en respecteeren en doen respectee- 
ren ende gehoorsamen overal daer en sulcx het behoort, sonder eenige 
exceptie ofte tergiversatie, waeraen de Generaele Oost-Indische Comp. 
dienst sal geschieden.

Aengaende de commissie van den Gem. Heer Generael Coen, alsoo 
syu E. uyt Indie alleen gescheyden was met intentie, omme (nae 
eenige communicatie met de Comp. aengaende haeren staet van Indien) 
wederomme denvaerts te keeren, daei*toe syn E. by de Seventhiene 
is beweecht geworden, opdat syn wederkeeren niet langer en werde 
uytgestelt, gelyck alsnu is geschiet, soo houden wy den Gem. heer 
Coen, alsnu in deselve conditie en digniteyt als voor desen is ge
weest, derhalven oock onnodicli achten eenige nieuwe commissien te 
senden, alsoo wy verstaen en bevelen, mits desen, dat de voorgaende 
Commissien daertoe sullen verstrecken, gelyck wy deselve daertoe 
habiliteeren, confirmceren ende approbeeren, ten waere wy anders 
hierna sullen gelieven te doen ende ondertusschen belasten ende be- 
veelen allen en een yder van wat qualiteyt ofte conditie sy mogten 
wesen, deselve commissien voor sulcx acn te nemen ende te respec
teren tot gemeynen wclstant van de Generale Oost-Indische Compagnie.

Ende sooveel raeckt de ordonnantiën ende Instruclien voor den 
Gouverneur-Generael deselve syn ende blyven, gelyck als die by de 
Seventhiene binnen Middelborgh in Seelaiult vergaderd op 22 augusti 
a°. 1617 syn gearrestecrt, ende by de Ho. Mo. Heeren Staten Gene
rael der Vereenichde-jSederlandcn ende by syn Princelycke Ex,ic. 
myn lieere den Princc van Orangic op 14 Septemb. ende 3 Novemb. 
van ’t selve jaer syn geratiiicecrt, geapprobeert en gecontirmeert en 
sooals sy jcgenwoordich in handen syn van den Gouverneur Generael 
en Raden van Indien, aen dewelcke sy alsnoch voor Instructie sullen 
streckcn en dienen, mitsgaders de orderen ende last na dato der Gem. 
instructie by de Generaele Comp. naer Indie successivelyck gesonden, 
sooals die staen en te vinden syn in de brieven, instructicn ende 
rcsolutien van de Seventhiene, geteyckent tot uu toe ende die noch 
hiernac by de gem. Seventhiene gesonden sullen worden, alle welcke 
aen den Gouverneur-Generael sullen syn ende verstrecken voor 
Generaele. Instructie. — Lasten en bevelen derhalven dat UWE. de- 
selve in ’t generael ende ijder point van dien in ’t particulier, sullen

.
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naecomen ende observeeren, soo by haer selfs, in baer eygen digni- 
teyt ende qualiteyten respectivelyck, alsoock by alle anderen onder 
baer gebietk ende gehoorsaemlieyt staende.

Particulici'lyck vinden wy goot, UE. Ie gelasten en te ordonneren, 
alsoo voor desen aen de Scventhiene eenige ouverturen syn gcdacn lot 
openstelling van den vrijen handel van India op seeckcre concepten, 
ingcstclt en aen de Seventhiene overgegeven, die de gemelde Scventhiene 
omme goede redenen, haer dacrloe bewegende niet goelgcvonden hebben 
te amplectcrcn nochle te gebruycken; maer ’t belegt van de Generale 
negotie te laten voor de Vereenichdc Oost-Indische Comp. sooals tot 
noch toe voor desen is geschiet; Soo ist dat wy alsnoch dacrby per- 
sisteerende, Uw Ed. op ’t serieust verbieden eenige openingen van den 
vryen handel toe te staen op den voelh van voorgem. concepten ofte 
andere dicrgclyckc in eenigerhande maniere, waerop wy ons sullen 
verlaten; enz.

(
■

Amsterdam desen Xcn Augusti a°. 1627; de Be- 
winthebberen van de Vereenichdc Oost Ind. Comp. 
ter vergaderingli van Seventhien.

Was onderteekend: Elias Trip,
Cornelis Franckcn.

(volgen nog 13 liandteekeningcn.)
’t Opschrift was:

Manhafte Erentfeste, Lieve besundere.

d’ïïeer Jan Pietersz. Cocn en d'andere raden 
van Indien, wegens de gelinieerde Nederlanden, 
residerende te Batavia.

V. De Gouverneur-Gencraal Pieter de Carpentier en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der Gencr.
Oost-Ind. Comp. (Heeren XVII.)

Batavia, 25 dcc. 1623.
Erentfeste enz.
Met d’overcomste van d’Ed. Ileere Generael Coen mitsgaders onsc 

nagesonden missive, in dato 24 febr., p. den Gouden Leeuw sullen

v*.
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UEd. verstaen hebben, wat tot die tyt toe, albyer gepasseert was, enz. . 
met dese voorafgaende gelegentheyt van d’Engelse schepen. . . . 
sullen UE. in ’t cort adviseren, tgene ons nodigb gedacht beeft.

In alle poincten van ’t accoort leggen bier met d’Engelsen over
hoop, niet ééne wert er van baerder syde geobserveert, als alleen 
de geveinsde vrientscliap. Op malitieuse gesochte actiën, hebbensy 
haer van de gemeene deffentie met opgesetten voordracht in ’t gene- 
rael ontlast, den handel van de Molluccos, Amboina, Banda en Pal- 
liacatta hebben t’eenemael verlaten ende haer uyt de lasten dersel- 
vergedraeyt nu de profiyten sober vallen. Bantams besettinge trecken 
haer niet alleen niet aen, maer hebben met gewelt van schynrede- 
nen ons willen dwingen haer toe te staen tot Bantam, alleen voor 
beyde de Compagnien te mogen gaen handelen, tot noch toe hebben 
’t met redenen weerhouden ende is de saecke sooverre gecomen, dat sy 
onse wapenen met de mont beginnen te tergen en te vragen, soo sy 
onderleyden naer Bantam alleen te gaen o ff wy haer met gewelt van 
wapenen soude tegenstaen; wy hebben geantwoort dat d’een sonder 
d’ander oif sonder gemeen consent niet vermoght naer Bantam te 
gaen, alsoo het, een gemeene saecke was daer de liberteyt van d’een 
soowel als van d’ander gelden moet.

Tot noch is de saecke dus blyven steecken, by gebreck van capi- 
tael achten wy, dat sy noch na Bantam niet en gaen, maer soo eens 
middel bccomen ende onderstonden alleen derwaerts te gaen, sullen 
sy ons mogelyck met dadelyckheyt tergen, soo dan geene redenen, noch 
behoorlyeke insinuatien haer connen weerhouden, off datter geene 
middclwcch te vinden sy, om door haer den handel (sonder UE. 
prejuditie) te doen ondersoecken, wat sal ons dan anders resteren 
als protest ende soo dan ’t protest niet en helpt, sullen wy het moe
ten' opgeven off haer gewelt met gewelt moeten wederhouden, wat 
cxclamatien ende moijten daer dan op volgen sullen, magh men wel 
deneken ..............................................................................................

i i

Eenen Gabriel Touworson, agent wegen d’Engelse Compic. op Am
boina liadde met syne geassocieerde Engelsen, item eenige Jappan- 
ders ende den Maringho van de Mardicquers alle in comp. dienst 
wesendc, geconspireert om ’t fort van Amboina aff te loopen, daertoe
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alreede tot syn devotie devoors. Jappanders, die binnen ’t fort waeren, 
mitsgaders de voors. Marinho gebracht liadde, doch is voors. verraet 
miraeckeleuselyck aen den dach gecomen ende syn daerover den 
voors. Touwerson met noch negen Engelsen tot hem, soo cooplieden 
als anderen mede aen’t verraet schuldigh, mitsgaders tliien Jappan- 
ders eDde die Marinho by den breden raet op Amboyna ter doot 
gesententieert ende altsaemen oock op den 9 Martie geexecuteert.

Hierneven gaen de confessien ende sententie der voors. delincquan- 
ten, soo als ons deselve. van Amboyna toegesonden syn.

D’Engelsen alhier blixemen seer tegen dese executie ende seggen 
ronduyt, dat haer volck ten onsclmlt om den hals gebracht is, dat 
men haer door inhumane torturen tot bekentenisse van soo onmoge- 
lycken saecke gedwongen heeft, d’onmogelyckheyt fonderen sy hier 
op, omdat de macht van de Engelssen op Amboina soo geringh was, 
dat het voor soo een hantvol volcx niet mogelyck soude geweest 
syn sulcken grooten stuck te effectueren, evenals off sy geen anderen 
aenhangh souden gehadt hebben.

Uyt crachte van den 9en artyckel in ’t accoord, hebben sy de resti
tutie van Poeleron geeyst, met sulcken extensie van absoluite eygen- 
dom, dominie en souverainité over voors. eylandt en de inwoonders 
van dien, noch min noch meer, als wy d’andere aenliggende eylanden 
van Banda besitten om daer, te mogen uytsetten, inlaten ende opbren
gen alsulcken volck alst haer gelievt, om te mogen affbrcccken, for- 
tificeeren ende voorts daermede te doen sooals sy geraden sullen 
vinden, sonder daer iemant op te seggen soude hebben, wy hebben 
haer geantwoort, dat wy soodanigen extensie in ’t negende arlyckel 
niet konden begrypen, maer wel dat de Nederlanders, t’eylandt soo 
sy het hielden; mosten abandonneren ende rcstitucercn aen d’Eng. 
Comp. in sulcken staet als het was, ten tyde van den inganek van 
’t tractaet a°. 1619. In deser voegen hebben wy haer gepresenteert 
’t voors. eylant t’abandonneren laten ende restitueeren...................

Dese onse explicatie ende presentatie verwierpen sy, enz. enz. .
In ’t fort Batavia, ady 25 decemb., a°. 1623.

UE. dienstw. vrienden en dienaars.
P. d. Carpentier.
Frederick Houtman.
Dedel.

Martinus Sonck 
Jacques Specx.

i
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VI. De Gouvemeur-Generaal Pieter de Carpentier en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. 
Oost-Ind. Corap. (Heeren XVII.)

Batavia, 3 January 1624.
Edele Erntfeste, enz.

Tot onderhout van de Garnisoenen hebben in plaetse van Realen, 
partye hollantse daelders ende dubbele stuyvers derwaerts (naer de 
Molukken) gesonden ende geordonneert dcselve in treyn te brengen, 
twelck ongetwyfifelt liclitelyck sal te wege gebracht werden gelyck 
alrede hier op Batavia geschiet is. In ’t eerste haddet mede syn 
sporrelinge, maar is nu sóó in cours, dat d’inwoonders ende vreem- 
delingen nae geen andere munte meer talen. .................................

Volgens t’advys van d’Ed. Heer Generael Coen ons op syn vertrecq 
gelaeten, hebben wy in May voorleden een gesant met onse missive 
benefiens een matige schenckagie aen den Mattaram gesonden, 
dienende alleen tot continuatie van vrientschap met syn Majesteyt 
ende vermeerderingc van correspondentie tusschen ons ende zyneon- 
dersaten, mitsgaders om den Mattaram ende zync grooten in lioope 
te voeden, dat wy niet, dan alles goets van hacr gevoelen, item om 
Bantam van onse vrientschap met den Mattaram jalours ende nadoch- 
ticli te maeckcn en te sien off d’openinge van Bantam dacrdoor soude 
connen gcaccelcrcert worden. Item om den Mattaram des Comp. 
gclceden schade in Succadana t'indachtigen ende refactie daervan te 
versoeckcn, gelyck UEd. ampelder in onse medegegeven instructie 
acn den gesant sien mogen. Minnelyek syn d’onse van den Coningh 
Anglagga ontfangen ende was hem de besendinghe opt hoogste aen- 
genaem. ITy dede ons waerscliouwen hoe verstaen hadde, dat de 
Portugicsen met den Pangcrang van Bantam in verbont getreden 
waeren ende belooft hadden met vcele schepen en volck tot Bantam 
te comen, om van dacr gesamenderhant op Batavia te vallen. Wan
neer yets daervan vernaemen, versocht dat men hem sulex wilde 
laeten weten, alsoo de portugesen en die van Bantam mede sync 
vyanden waeren. Wat hiermede seggen wilde, heeft den Tomma- 
gon Bouraxa, Gouvr. van Candael, naderhant in Octobcr passato met
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brief ende expressen gesant te kennen gegeven, alsoo onseenen
liet weten soo wy gesintli waren over ’t stnck van Bantam met hem 
in onderhandelinge te treden, dat hem sulcx souden openbaren, om 
den Coningh Anglagga aen te mogen dienen, vraechde mede soo den
Coningh Anglagga thienduysent man te water sont, om ontrent Ban
tam te landen, off wy daervan geen misvertrouwen souden hebben 
ende soo ons sulcx wel geviel, sonde het van noode wesen, dat wy 
de cost ende andere provisien met schepen ’t leger naevoerden; voorts 
dat wy Bantam met schepen te water dienden te besetten opdat ’t 
volck niet vluchten noch verloopen soude. Wanneer de Mattaram 
Bantam gewonnen hadde, soude de peper aen geen andere natie, als 
aen de Nederlanders alleen vercocht worden ende soo ons dacht, 
dat er cause aen Bantam was, wilde hy het syne Majesteyt aendie- 
nen, ons verseeckerende, dat den Coning daer niet op slaepen soude, 
alsoo dickwils van Bantam was vermaenende, hierop hebben hem 
niet toe noch afgeseyt, maer in onseeckerlicyt gelaten; doch eenicli- 
sints met hoope gevoedt.

Wanneer den Coningh Anglagga op Bantham mickt, lioopen wy 
wel toe te sien, dat hy Batavia niet en treft, want hy dese bruyt 
immer soo lieff heeft als Bantam.

Wat de bovenvermelde gesant by den Mattaram voorder verhandelt 
ende aengaende de Mattarams statie en gelegenthcyt geobserveert 
heeft, refereren ons aen ’t nevensgaendc extract van Journael by 
den gesant gehouden. 1

Dese voorleden soomer heeft de Mattaram Soerbaya te lande 
belegert, maer is sonder yets notabels te verrichten weder affgetrocken.

Grissy heeft hy daernae met eenige prauwen te water verrast, 
affgeloopen ende verbrant.

Bantam hout hem noch geslooten, doch met grooten schyn van 
genegentheyt tot openingc, den ouden Pangoran Gouverneur, heeft 
het gouvernement aflfgeleyt en aen den jongen Coningh beneflens alle 
de schatten ovcrgclevert, die van Bantam hebben haer volck dese 
soomer off uyt ontsagh off met voordacht van onsen bodem gehouden, 
alsoo geen sonderlinge onraet in ’t velt vernomen hebben, van gc- 
lycken soo en hebben wy geen hostile watertochten met prauwen

1 Zie hierachter uu. VII.
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onderleyt, alleen houden twee schepen voor Bantam om de roede te 
bewaeren, datter geene peper met joncken off groot vaertuigh ver
voert werde; alle overcomenden van Bantam seggcn ende affirmeren, 
dat den jongen Coningh, de grooten ende insonderheyt de gemeente 
seer tot vreede genegen syn, maer dat den ouden Pangeran, noch 
onsen vyant en even obstinaet bleef, doch hy soude haest uyt ’t landt 
vertrecken ende dan meenen sy, dat de vreede met Bantham wel . 
sal getroffen worden.

Men heeft ons oock seer aangeraden, dat eenige gesanten nae 
Bantham wilden senden; om verscheyden redenen hebben niet goet 
connen vinden in dese zaecke te verhaesten, eensdeels omdat wy 
het maer voor een loosen treek van Bantam hielden, dienende maer 
om ons met hoope van goet succes te voeden ende ondertusschen 
te weerhouden, dat met den Mattaram tegen hem niet aen en span
nen, gelyck mede om onse graecheyt nae syne peper ^ondertasten 
ende te vernemen off wy dcselve oock tot hoge prijse wel souden 
willen incoopen, soo die maer becomen conden, dit houden wy wel 
eenige van syn ooghraerken te wesen, hoewel datter noch importan
ten syn, als namelyck de heerschappye van Jaccatra ende't meester
schap van den handel, daer Bantam seer nae getracht heeft, van 
welcke twee hy genoechsacm, soo wy meenen, alsnu despereert; ten 
waere hem d’Engelsen, is ’t niet tot beyden, ten minsten tot het 
laeste noch eenige moet en hoope gaven, gelyck wy sonder eeniche 
twyffel gelooven, dat sy secreetelyck syn doende, synde door wan
gunst ende jaloursheyt van Batavia’s progres soo misleyt, dat oock 
onwetende met liaer eygen nadeel ’tselve soecken te weerhouden .

Wat Batavia belangt, heeft ’t sedert onsen jongsten in confluentic 
van volckeren, aenwas van commercie, incompsten, gebouwen als an- 
dersints, nae gelegenheyt destyts, Godt loff, noch redelyck toegenomen.

De macntlycke incompsten ’t sedert primo december 1622 tot uit.
. . de somma vanNovember 1623 monteren t’samen . 

fl. 179743.15.12.
Van gelycken sullen UEd. by de medegaende rolle ten naeste by 

sien, hoeveel sielen in Batavia zyn, soo van Compa'. dienaers, vryc 
Nederlanders, mardycqucrs, slaeven, gevangenen , gelyck mede van 
Chineesen, Japonders &c. d’engelsc natie alleen mitsgaders eenige
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tusschenloopende onbekende vreemdelingen uytgezondert, ende mon
teren de bovengemelte volgens deze bescliryvinge ’t saemen 6425 

Mede gaet hierby een rolle van alle de Nederlantsche vrou
wen, welcke op Batavia noch in leven resteeren. Item hoe veele 
datter tot dees tyt toe in Batavia overleden syn, gelycq mede lioe- 
veele van de jonge overgecomene kinderkens noch in ’t leven ende 
overleden syn, item hoeveele kinderkens van Nederl. ouders hier in 
Batavia gebooren ende gestorven zyn. Wat de Nederlantsche vrouws- 
persoonen aengaet, die aerden hier soowel als de mans, van elf 
kinderkens hier gebooren resteeren noch in ’t leven acht.

Wy mogen hoopen; als de nature van d'ouders met de temperature 
van ’t climaet beter overeen comt, twelck met der tyt comen sal, 
dat de procreatie oock vigoreuser ende bestendiger sal worden.

Meest alle de kinders, welcke de Nederlanders by d inlandsche 
vrouwen procrecren syn coornhardt ende aerden soowel als naturellen 
van ’t lant selve gelyck sy oock ten halven syn.

Sedert de heer generael Coens vertreck, hebben de stadt aen d’oost- 
zyde van de riviere ruym een dardepart uitgeleyt, met een gracht 
ende aerde wal beginnen t’omsingelen ende te sluytcn, gelyck UEd. 
in nevensgaende pourtraict van Batavia sien sullen. De gracht is 
wyt 13 vadem ende in ’t midden 1,} diep, d'aerde wal heeft drie 
roeden aenleggens, 15 voet hoogte ende ontrent een roede eruyns. 
Van dit voorleden drooge mouson is d° wal begonnen ende gebracht 
tot op 190 roede in de lenghde, met twee cleene bolle werckcn dacr 
ingereeckent en^e heeft gecost omtrent 161.000 realen van achten 
aan arbeytsloon, welcke somma de vermogende Nedcrlantse burgerye, 
Chineesen ende Japanders gewillich opgebracht hebben ende groot 
leven onder de arme Chineesen verweet heeft, alsoo sy alle tvoorsz. 
geit met haeren arbeyt in corten tyt weder ingetrocken hebben.

coppen.

:

Tgeene noch tot voltreckinge van voorsz. wal aen de oostzydevan 
de stadt naer ’t fort toe gebrecct, synde ruym noch een dardepart, 
hoopen wy met Codes hulpe t’aenstacnde drooge mouson buyten 
Comp\ last aff te maeckcn ende hiermede zal de stadt tegen d’aen- 
compste van den Mattaram (welck men van die cant apparenst, 
doordien het hooge lant is, te verwachten heeft) in redelycke def- 
fentie gebracht wesen.
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Met d’opbouwinge van ’t fort gaet het langsaem voort, alsoo ’t 
meeste werck geerne met ons eygen volck souden maecken om sware 
oncosten te myden, doordien de roep hier sterck gingh, dat deMat- 
taram het op Batavia gemunt liadde ende wy oock van verscheydene 
quartieren gewaerschout wierden (hoewel cleyn gelove daerin stelden) 
soo hebben wy (om niet al te goet geloovicli te wesen) wat gelts 
moeten spenderen om de gracht aen d’oostsyde van ’t fort door Chi- 
neesen te doen diepen, ’t welck met ons eygen volck beswaerlyck 
te wege conden brengen.

Om d’aenbouw van liuysen niet te verachteren, heeft de ïtacdt 
alsnoch niet connen goet vinden, dat men d’erven met een jaerlycxe 
pacht sonde beswaren, maer dat men daermede noch wat insien sal, 
ondertussclien wert van alle uytgegeven erven, mitsgaders van de ge
bouwen daerop staende, telckens dat vercocht off veralieneert worde, 
voor den Ilcers gercchliclicyl 10 ten 100 gevordert.

Wanneer de burgery, insonderlieyt de Cliineesen, wat vermogen- 
der worden, haer bet(er) verspreyden, meer erven beslaen ende beter 
geseth sullen wesen, sal men d’erven met een jaarlyexe rente con
nen beswaren, omdat de burgerie met d’extraordinary contributien 
tot versterekinghe ende verbeteringh van de stadt, nu onlangs vry 
wat beswaert syn geweest, is mede een oorsake dat de belastingh 
van d’erven noch uytgestelt sy, &c.

(ITct overige gedeelte van den brief handelt over de voortdurende 
moeijelijkheden met de Engelschen.)

In ’t fort Batavia, desen 3Jcn January, A°. 1624.
UEd. dienstwillige dienaren,

P. d. Carpentier.
Frederik Houtman.
Dedel.
Martinus Sonck.
Jacques Specx.
Jan van Gorcom.
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VII. Extract uit het „ Jouvnacl van ’t gepasseerde op 
„de reyse naer denMattaram, beginnende den 24 
„ May A°. 1623 ” gehouden door Dr. de Haen. 1

Woensdag 24 Mei. Vertrek van Batavia met het jagt Sincapura 
naar Tagal.

2 Junij, aankomst ter reede van Tagal.
3 Junij, de Toemenggoeng komt aan boord. liet arabische paard 

en de overige geschenken voor den Pangéran Ing-Ngalaga worden 
ontscheept.

4 Junij, een brief namens den Pangéran Ing-Ngalaga wordt ontvangen, 
waarbij aan Dr. de Ilaen verzocht wordt om een Hollandschen goud
smid mede te brengen, ten einde eenige gouden ringen te maken.

7 Junij, vertrek van Tagal, met het paard en de overige geschen
ken. Het paard voor den Pangéran bestemd, werd omringd door een 
lijfwacht met schilden, opdat het paard niet door het volk gezien 
zou worden, en bij den overtogt van riviertjes of beeken, werden er 
voorzorgen genomen door den Toemenggoeng, dat het zijne voelen 
niet nat zou maken. De wegen waren allen door de bevolking in 
heerendienst, schoon en effen gemaakt.

8 Junij, aankomst en overnachting te Soember. 2
9 dito, trekken door Djati-Sari en komen te Pamalang, staande 

onder het gebied van een oom van Pangéran Ing-Ngalaga, genaamd 
Pangéran Prurebaia. 3

10 dito, komen door Wira désa 4 te Pékalongan, waar veel rijst 
en klapperboomen gevonden worden. Pékalongan staat onder liet 
gebied van Kiai-Dipati Pasanta 5, sedert het dezen is geschonken 
door den Pangéran Ing-Ngalaga, waarvoor Pasanta jaarlijks 4000 
realen van 8en in rijst en klapperolij moet opbrengen.

1. Wij dcelen dit en het volgende Journaal slechts hij uittreksel mede, omdat 
beide journalen zeer langdradig zijn opgesteld en er veel in voorkomt dat, of reeds 
vermeld is in journalen van vorige gezanten naur Mataram, of weinig belangrijk is.

2. Deze plaats Soember en de volgende Djati-Sari, moeten destijds gelegen zijn 
geweest op den weg van Tagal naar Pamalang,

3. Prurebaia - Poerbojo ? vervuiler vau beloften, volgens Winter,
4. Op den weg tusschen Pamalang en Pékalongan.
5. Hoepo-Sonto.

r -
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11 dito, na een togt door schoone rijstvelden, aankomst te Passuan 
liggende op een lialf uur afstand van Batang.

12 dito, aankomst te Soeba 2 te middfcn van schoone rijstlanden 
gelegen in eene vallei, waarin vele dorpen gevonden worden.

13 dito, na door Tamparan 3 getrokken te zijn, aankomst te Pac- 
kis 4 gelegen in eene vallei, vol met rijstlanden.

14 dito, na over een dorp te zijn getrokken, aankomst te Tralan- 
gon, een dorp in liet liooge gebergte, telt 200 gewapende mans
personen.

16 dito, togt door liet gebergte, door eene afgesloten wacktplaats 
des pangérans Ing-Ngalaga aankomst te Tatiam 5 liggende op een 
heuvel in eene vallei, omringd door drie liooge bergen. De vallei 
bezet met ontelbare dorpen en rijstlanden.

17 dito, trekken door Juma Kedu G, zoover zien konden zagen 
menigte van dorpen en schoone rijstvelden, aankomst te Pakkies 
Wiring. 7

18 dito, vele dorpen gezien, komen door Piaman Tidar8, aankomst 
te Pary °, overal veel rijst geplant.

19 dito, aankomst te Turaiam van waar niemand verder mag door
trekken dan met vergunning van Kiai-Dipati Mandoero-redjo. Een 
gedeelte van het gevolg van Dr. de Haen moet hier achterblijven. 
Dr. de Ilaen verneemt hier een gerucht dat de Koning van Johor

ï

j
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1. Naam van een regentschap, van een district, van eene rivier en van eene kleine 
stad in Pékalongan.

‘2. lloofdplaats van het tegenwoordige district van dien naam, in het regentschap 
Patang, resid. Pékalongan.

3. Vermoedelijk moet dit zijn Tcmpocran, maar welk Tcmpocrau bedoeld is, blijkt 
niet duidelijk.

4. Ditzelfde geldt voor Pakkies, waarvan de ligging niet te bepalen is.
5. Omtrent Tralangon en Tatiam, weet ik nog niet veel meer, dan ik op bladz 395, 

Deel I, vermeld heb. Kan Tatiam ook zijn Tadje of Tadji, waar van Goens in zijne 
reisbeschrijving over Java a°. 1G5G van gewaagt, als liggende eene dagreis van den 
iMcrbaboe.

G. Djoemo, dorp in Kadoe, regentschap Tcmauggocng, district Lempoejang?
7. Pakkies, dit zal vermoedelijk zijn Pakkies, in het regentschap Magelang, district 

Ballek, niet verre van G. Merbaboe.
8. Vermoedelijk het dorp Tidar, bij den berg Tidar iu Kadoe, regentschap en 

district Magelang.
9. Waarschijnlijk Pareh in Kadoe , district Proboling >.

I



4»'

32

zijn land wilde verlaten om met zijne gcheele zeemagt Soerabaija te 
hulp te komen. Om die reden liet Pangérang-Ing-Ngalaga veel go- 
raps bouwen en was hij voornemens eene groote magt onder Dipati- 
Mandoero redjo naar Soerabaija te zenden.

20 dito, berigt ontvangen, dat de Keizer verlangt, dat het gezant
schap spoedig te Karta zal aankomen, de reis wordt in galop voort
gezet. Het arabiscli paard was reeds vooruitgezonden. Na den mid
dag aankomst te Karta, alwaar het Nederlandsch gezantschap zijn 
intrek neemt bij Kiai Soema-ragi, onderweg ontmoet men den Toe- 
menggoeng Singo-ranoe, met zijne huisvrouw zittende op een wagen 
met twee buffels bespannen, „seer magniefyckelyck toegemaeckt,” 
met een gevolg van 50 h, 60 vrouwen.

Het Nederl. gezantschap trok ook nog door het dorp Bengala1, 
en daarna door eene groote stad met hooge muur; doch weinig hui
zen, welke den Toemenggoeng Singo-ranoe toebehoorde.

23 dito, het gevolg te Turaiam achtergelaten, krijgt verlof om 
naar Karta te komen.

Dr. de Haen verneemt dat de Pangéran Ing-Ngalaga „eenecleene 
„ nieuwe stadt van langwerpige witte viercante steenen wilde maec- 
„ ken waertoe hij alreede veel volcks van de omleggende dorpen 
„ ontbooden hadde, saegen oock de geheele stad door, veel hoopen 
„ van deese sleenen liggen ende veel volck voorbij ons logiment pas 
„ seeren dagelycx, die dese steenen derwaerts droeghen.”

24 dito, het Nederl. gezantschap begroet door Toemenggoeng Sena 
poera 2, een van de grootste meesters.

26 Junij, „des middachs werden bij den Coninck ontboden, den 
• „ Tommagon was vooruitgereeden ende wy quamen daernaer met 

„ onse schenckagie, passeerden alsoo door het groote pleyn, daer hij 
„ gewoonelyck placht uyt te comcn, als se pitjaerden ende wierden 
„ heel achter aen de andere syde van syn hoff door een naeuwe lange 
„ doorgang geleyt, alwaer den Tommagon ons verwachtende, bij hem 
„ coomende gingen datelyck met hem binnen, door een poort met twee 
„ hooge opslaende hoeken, alwaer den Koninck sat onder een kleync 
„ balley op een schabelleken, anderhalf voet hoocli, daer sat eene

V»
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1. Bangala, in de residentie Kadoe, district Probolingo?
2. Soedjonopoero ?
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„ vrou aen syne rechtersyde bèneffens hem op haer knieyen > hadde 
een gevlamde pieck op haer schouderen ende ontrent 40 k 50 vrou-

v wen sacten dicht achter hem, vorders rontom hem, twee piecken 
„lengte, saeten syn grootste meesters; daer setten wy ons tusschen 
„ needer, onder een boom, om vry van de son te weesen, langden 
„ hem daer met eerbiedinge de brieven door den Tommagon Mona- 

in handen, dede den brief open ende las hem, geleesen„ nonam
„ hebbende, wiert hem de schenckagie oock gebracht, liet deselvige 
„ datelyck door syn volck, binnen door een andere groote poort in 
„ syn hoff brengen, seyde liem voorder het mondelinge report van syn 
„ Ed. daer: waerover syn Ed. Hooclilyck bedanekte ende dat het hem 
„ seer aengenaem was, principalyck het paert, ende wat hy wederom
„ in syn landt hadde, dat syn Ed. sulex maer soude eyschen 
„ soude hem niet geweygert werden; vraegde waerom de Generael 
„Jan Pietersz. Coen vertrocken waer, antwoordde hem, dat syn 
„ tyt geëxpireert was ende niet langer beliefde te blijven; maer naer 
„ ’t vaderlant te gaen om syn vrienden te besoecken; seyde daernaer 
„dat hy met syn E. tegenwoordich de voorgaende vrientschap, gc- 
„ lyck met de anderen soude continueren; vraegde hoe de naem 
„van syn E. was; seyde: Pieter de Carpentier; den eenenbrieff ge- 
„ leesen hebbende, dede den anderen brieff in duytsch mede open, 
„ vraegde wat schrift dat dat was, seyde dat het hollandscli was, 
„ ende alsoo syn E. geen javaens ende conde schryven ende oft daer 
„ eenige fouten in den anderen brieff geschreven waeren, dat dit syn 
„ meeninge ende ondertecckeninge was, lachde daernaer ende seyde over- 
„ luyt dat hy wel 3 jaeren van doen hadde, om die te leezen ende ver- 
„ staen; een weynich hiernaer stilswygende, seyde tegen my alsoo S. E. 
„ met hem in vrientschap ende unie was, hy genootsaect ware om liem te 
„ waerschuwen van synen vyanden en op syn hoede te weesen; want hy 
„ vcrstacn hadde van syn volck, dat hy selffs tot Bantham gesonden 
„ liadde omme te verspieden, dat de portugesen aldaer met den Koninck 
„ van Bantham gccontractecrt hadden, op dit mousson met macht 
„ van schepen ende volck, den koninck van Bantham te hulpc te 
„ coomen en alsdan gelyckerhandt op Batavia te cooraen, om het 
„ selvige met macht te overrompelen, dat dieshalven Syn Ed. op
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1. Mangocn-onang.
3V.
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;hoede soude syn, dit soude ick syn Ed. aendienen ende soon syn
„ syn Ed. eenige tydinge van syne vyanden vernam, dat Syn Ed.

: „ liet hem van gelycke oock soude mededeelen, waerin de vrientschap 
„ van beyde syden soude toenemen ende aenwassen; bedancte hem 
„ dacrvoor ende seyde, dat Syn Ed. aen Syn Keyserlycke Majesteyt 
„ sulcx van gelycken soude doen, ende dat wy sulcx gaerne sacgen 
„ dat de Portugieseu met die van Bantham quaemen, souden liaer gaerne 
„ verwachten ende alsdan de uytcompste daervan sien; vraegde mede 
n waer Hollant, Engelant, China en Japan lach, seyden hem sulcx 
„ ende refereerden ons voorder aen de kaerte, vraegde daernaer wat 
„landt zuytwaert tegenover Java lach ende of daer oock volk was, wat 
„ gedaente, wat handelinge; seyde wel te weeten datter een groot 
„ hoochlant lach; maer wat volck geen kennisse te hebben, antwoordde 
„ daerop dat hy verstaen hadde, datter veel volck was, oock daer 
„ benetfens seer goutryck. Iliernaer vraegde waer ons ander volck 
„ was, antwoordde hem tot Turaiam, liet datelyck last geven, datse 
„ by ons soude cooinen ende seyde dat de wacht aldacr wel gedaen 
„ hadde, dat se liaer niet hadden laeten passeren sonder syn weeten; 
„ hiernaer een weynich geseeten synde, seyde dat liy tegenwoordicli

.
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„ niet wel te passé was ende dat ons nu geen antwoort op den brieff 
„ van Syn Ed. soude geven; maar over 2 a 3 daegen, soude ons 
„ weederom roepen; syn alsoo met eerbiedinge van hem gescheyden 
„ ende naer onse logiement gereeden.”

Op den 27en Junij daaraanvolgende werd Dr. de Haen andermaal 
voor den Pangéran Ing-Ngalaga ontboden. Hetzelfde ceremonieel 
werd in acht genomen en de Nederlandsche gezant hield in eene 
langgerekte rede, drie punten aan den Pangéran voor.

In de eerste plaats maakte hij aan Zijne Maj. bekend, dat drie Neder
landers met eene vrouw te Pékalongan gestrand, waren gevangen ge
nomen door den Toemenggoeng Boe-raksa. llij verzocht van dezen de 
vrijlating en de teruggave hunner goederen. De Pangéran Ing-Nga
laga antwoordde, dat hij last geven zou, dat die personen en goederen 
werden teruggegeven en dat hij voortaan geen „quaetclappcrs” meer 
over de Hollanders zou aanhooren.

Ten tweede verzocht Dr. de Ilaen de teruggave van twee Neder
landers, die in 1622 bij de verwoesting van Grissée door het leger 
van Mataram, in handen der Javanen waren gevallen. Ook dit werd
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toegestaan. Het derde punt waarover de Haen in deze bijeenkomst 
handelde, was eene herhaling van het verzoek om teruggave der 
Nederlandsclie goederen bij de verwoesting van Sukkadana zoek ge
raakt.1 Hierop antwoordde de Pangéran, dat hij van die goederen 
niets wist.

Belangrijker dan het langdradig verhaal dezer audiëntie, is de be
schrijving door de Haen van het Hof te Karta, welke nu volgt:

„ Dit Cartha is een seer groote opene plaets, seer volckryck ende 
„ leyt dicht aen ’t geberchte ontrent een half uur gaans, seer hoge 
„ landt met versclieyde rivieren en aederen doortrocken, vol elap- 
„ pusboomen ende alderhande vruchten, wort alle daegen voor ;t volck 
„ hier rontom woonende vier duysent levendige beesten geslacht, 
„ dewelcke op de passers, die eenige duysent in ’t getal syn, aldaer 
„ vercoclit werden ende als den Koninck de gonge aen alle dese 
„ hoecken van Charta laet slaen, met syn omleggende dorpen en 
„ steeden kan in een lialven dach by malckanderen hebben 2 hon- 
„ dei*t duysent gewaepende mannen.

„De plaetse daer den Coninck, segge Pangéran Angalagga, syn 
„ liofF hout is door een groote viercante pleyn rontom met swalpen 
„ ruytwerck bepaclt, men gaet daer in door twee opslaende groote 
„ hecken ende is van binnen seer schoon ende effen, aen de slineker 
„ ende reclitersyde staen lange balleyen, doch niet seer liooge, daer 
„ sitten oranquais onder met liaer slaeven, tegens als den Koninck 
„ uyt sal coomen. Over alle dese orangquais, die ontrent 500 in 
„ getal syn, syn gestelt voor oversten, te weten Qiucy du Pati Man- 
„ dura radia 2 en Qiuey du pati passanta.3

„ Dese twee syn hooffden over het volck, die aen de slinkersyde 
„ in ’t incomcn van ’t lioff sitten ende wat se te seggen hebben moc- 
„ ten liet dese twee eerst aendienen; de twee anderen syn Tornma- 
„ gon Senapura 4, en Tommagon Monanonang.r*

„ Dese twee syn overste over de Oranquais aen de regtersyde in ’t 
„ incomcn van ’t lioff ende moeten liaer van gclyeken aendienen wat 
„ se te seggen hebben.

1. Zie deel I, blaibc. CXLVII.
2. Kiai Adipati Maudoero-Redjo.
3. Kiai Adipati lloopo-Sonto, Jllinkeude, heldere, volgens deu lieer Winter.
4. SocdjonopoeroV de brave van het paleis, volgens deu lieer Winter.
5. Mangoen-onang.
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De secreete raeden van den Ivcyser syn dese naervolgende 6

- „ persoonen:
n Qiuei dupati mandura rad ia;
„ Qiuei dupati passanta;
„ Tommagon Senapura;
„ Qiuei dumang Sudaprana;1 
„ Tommagon indranata; 2
„ Tommagon Monononang, des Keysers secretaris.
„ Dese ses, waervan de Keyser praeses is, syn syn secreete raden,

-
:
:
I

n ende al wat de regeering van ’t lant aengaet, mitsgaeders groote 
„ gewichtige saecken wort hier afgedaen ende beslooten, en daernaer 
„ door den Keyser mondelyck op de passeban aen de andere Oran- 
„ quais uytgesproocken. De Keyser en doet oock niet, off hy vraeglit 
„ haer eerst om raet, alsoo 't oude bedaerde mannen syn. De Pan- 
„ géran Angalagga hout jaerlycx gestadich twee pitjaerdaegen 3 te 
n weeten op maendach ende donderdachs, alwaer dat alsoo cleen als 
„ groot ten lioove moeten coomen, soo niet, moeten sulcx laeten weeten 

wat se te doen hebben op boete van haer offitie.„ en aenseggen
„ Des vrydaclis moeten van gelycken compareeren; want alsdan gaet 
„ hy ontrent 9 ure in de musigit, op saterdagen compareeren die 
„ daertoe gestelt syn, met haer paerdcn om te tornoyen op verbeurte 
„ van haer mattis ofte leyt haer iet anders te laste naer syn wel
n gevallen tot een boete, ten waere sy sieckelyck ofte iets anders te 
„ doen hadden, want als hy uitgecomen is, siet rontom overal off dacr 
„ oock iemant absent is en absent synde vraeght reeden waeroin.”

Dr. de Ilaen geeft nu verder eenc beschrijving van de wijze waerop 
de Pangéran Ing-Ngalaga uit zijn hof komt, hoe zijne levenswijze 
en zijn uiterlijke is en van hetgeen er zich op dat plein voor het 
hof bevind. Die beschrijving komt bijna woordelijk overeen met het
geen men in het eerste journaal van de Ilaen aantreft, zooals dat 
door ons in het vierde deel (eerste 2C. reeks) van dit werk op bladz. 
311 werd medegedeeld. Daarna gaat de Ilaen voort:

„ Wort geseyt dat den Coninck van meeninge is een maent na syn 
„ vasten, met een groote macht soo te water als te lande naer Sure-

^-7

1. Soctoprono ?
2. Hcndro-Noto? vorst des bergs, volgens deu heer Winter.
3. Namelijk tweemaal in de week.
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n ^aya, Qiueij du paty mandura radja als veltoverste te sendcn, waer 
„ toe aen de zeestrandt op lyfstraffe belast heeft, 30 grootc nieuwe 
„ Goraps tegen ’t uytgaen van de vasten precys gereet te syn, meent 
r> die van Surabaia alsoo te lande en ter zee soo te benouwen, dat 
„ uytter zee geen victualy en connen crygen ende soo Surebaya niet 
„ en kreegh, meent Madura te water met de Choraps aen te tasten; 
n doch dit was noch niet volcoomen geresolveert ende den uytspraeck 
„van den Coninck was noch niet gedaen, waeromme de andere groote 
„ meesters van de zeestrandt mosten wachten.”

Op de dagteekening van 29 Junij en 21 Julij deelt dr. de Haen 
een paar bijzonderheden mede, waaruit men eenigzins kan opmaken 
hoe onbegrensd het despotisme was, waaronder destijds de Javaan 
onder zijne eigene vorsten en hoofden gebukt ging. De Toemeng- 
goeng van Tagal had aan Dr. de Haen verzocht, dat hem door den 
Nederlandschen Gouverneur-Generaal o. a. mogt bezorgt worden, 
zeker spel dat hy mirobolani noemt. „ Dese mirobalani is by haer 
„nu een groot gebruyck, want sy speelen daermede ende is een ex- 
„ pres gebot van den Keyser, wort veel mede gewonnen ende ver- 
„ looren, want sy neemen er twee ende setten die op malkanderen 
„ ende daerop een lange platte gespouwen riet ende slaen alsdan 
„ met een hamer daerop, soo de bovenste heel blijft ende onderste 
„ stucken breeckt verliest diegene die ondergeset heeft, dieselffde 
„ dito (29 Junij) waeren der in ’t lioff vier groote meesters die met 
„ den Coninck speelden ende den Koninck sach haere mirobolani, de- 
„ welckc niet schoon gemaeckt waeren (want se moeten heel gladt 
„ ende schoon syn) liet datelyck hare paerden in syn presentie uyt 
„ haere huyscn haelen ende voor haer oogcn den hals affsnyden ende 
„ seydc tegens haer, dat soo hy haer op een ander tyt wederom sóó 
„ vont, haer soo sou doen, gelyck hy tegenwoordich haer paerden ge- 
„ daen hadde, daer waren noch twee andere groote mr\, die se wel 
„ wat schoon gemaect hadden; doch niet nacr des Conincx sin, liet 
„ derhalven haere vrouwen en kinderen binnen in syn liofl’ haelen 
„ tot een boete. 1

39 Junij. liet Nederlandsch Gezantschap vertrekt uit Karta en 
komt op dien eersten dag door twee grootc bevolkte steden, geschei-

Ueel I, bind/,. IX.1. Vergelijk voorrede van
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den door eene rivier. Dese steden werden genoemd Kota-Saba en 
Kota Daim of Mataram. 1

1 Julij , vertrek # van Pingit, waar men overnacht had en aankomst 
te Pabélan.2

2 Julij, aankomst te Packis-wiring. 5
3 Julij, aankomst te Mintlia.4
4 Julij, na door Turen 5 gekomen te zijn, aankomst des avonds 

te Tralangon.
5 Julij, na vele dorpen en vruchtbare rijstvelden te zijn doorge

trokken, aankomst te Kendal bij Kiai Wongso-Diepo. Deels te Ken- 
dal, deels onderweg, werden de gevangen Nederlanders, voor zoo
verre die nog in leven waren, overeenkomstig de beloften van den 
Pangéran Ing-Ngalaga aan Dr. de Haen overgeleverd.

7 Julij, vertrek van Kendal over zee in eene praauw naar Tagal.
8 Julij, aankomst te Tagal ten huize van Kiai Ronggo.
9 Julij, uitstap naar Kali Wangsa G en Brebes.
21 Julij, „ quam een man ten huyse van qiuey ranga, die onlangs 

„ van Bantham gecomen was, doch tegen woord ich quam van Jappara; 
„ seyde dat de Portugesen al van Bantham met een cleen fuste ver- 
„ trocken waeren, want doen hy tot Bantham quam, soo quam hy van 
„ Malacca, verhaelde als dat in Malacca geen negotie gedreven wiert, 
„ noch oock datter geen geit meer om en ginge;.............................

„ Denselffden verhaelde meede, dat Pangéran Pati, Koninck over 
„ een stadt geleegen tusschcn Assem 7 en Japparen groote questie 
„ liadde met een Orang qiuey ontrent Jappaer, want dito Pangéran 
„ Pati begeerde des anderens oranquais dochter ten huwelyck.

;
?
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1. Deze twee plaatsen zullen de vestingen (Kola’s) geweest zijn, welke Karta 
moesten verdedigen.

2. Pabélan ligt op den tegenw. postweg tusschcn liet oude Kartasocra en het 
legcnw. Soerakarta, zie kaart van Mclvill. (District Padjang).

3. Op de tegenw. kaarten niet te bepalen, er ligt een Pakis aan de rivier Djebol 
in het distr, Padjang.

4. Niet terug te vinden.
5. Br bestaat nu nog een Toeren, kampong, behoorende tot de hoofdplaats Socra- 

karta, en een Tocren in de residentie Samarang, regentschap Kendal.
6. Kali-Gangsa, rivier en dorp van dien naam in het regents. Brebes?
7. Assem of Asam, thans gelegen aan den grooten weg tusschen Bojolali en Soc- 

rakarta. Noordwaarts daarvan liggen Deniak en Grobogan, daarboven noordelijker 
Pati, en nog noordelijkcr Japara.

.
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„ en sont daerop 2 oliphanten met 3 i 4 andere groote m«. met 
„ gout, silver ende cleeden met seripinang op liaer maniere, ten huyse 
„ van den orankay comende gaff liaer ten antwcort dat syn dochter 
„al met een ander belooft was, ten waere dat niet en was, soude 
„ sulcx gaern doen, ende bedancte Pangeran Pati 1 seer hoochlyck, 
„ dat hy hem de eer aendede ende begeerde syn dochter, (hy) die 
„ sulcken grooten Koninck was; dese gedeputeerden syn met dese 
„ bootschap sonder vruchten wederom gecoomen, en aen liaer Koninck 
„ sulcx gerapporteert is. Dito Coninck seer verstoort geworden ende 
„ des anderen daeglis gesondcn ontrent 2 a 3000 man tot desen 
„ Orankays liuys en hebben de dochter met gewelt genoomen, syn 
„ cleenoodien geplundert, syn huys gcraseert, soo is Qiuey dumang 
„ Laxamana 2 van Jappara met ontrent 400 gewapent en noch een 
„ ander groot meester daeromtrent met 300 man dese orangquai te 
„ hulpe gecoomen ende leggen noch alsoo tegen malcanderen, meenen 
„ dat dese pangeran pati dese andere plaetsen wilde vermeesteren: 
„ soo is de huysvrouw van Qiuey Laxamana cito, cito, by den key- 
„ ser Angalagga gecoomen en hem dese bootschap brengende, waer- 
„ naer hy seer verstoort was. Wat hier voorder uytvolgen sal, sai 
„ den tyt leeren.”

23 Julij, vertrek van het Nederlandsch gezantschap in prauwen 
van Tagal naar Batavia.

Actum in de stadt Battavia, desen 26"" december 1623.
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■f1. In liet handschrift staal hier Pangeran Pnpati, doch dit schijnt ccnc schrijf

fout voor Pati.
2. Kiai-J)emaug-Lakhsamftna, opperhoofd over de zeezaken.

!!l!. il!

.Ue1!m
!• i|;;

É



i

-*.
!40

VIII. Extract uit bet „ Journael van de voyagie gedaen 
„ door Jan Vos met bet scbip Zierikzee gaende 
r door last van den Ed. beer Generael nae den 
„ Matharan, over Damack. &c. 9 augustus— 
„ 27 october 1624. 1

;

Adij 9 aug. Vrydach syn wy in den name Godtsmet 
vs. schip van de reede van Batavia ’t seyl gegaen.

23 Aug. Aankomst voor de rivier van Pékalongan, een boot wordt 
uitgezet om met de bemanning eener Javaansche praauw te spreken 
„ doen vraecliden wy van waar dat syl. quaemen, antwoordden van 
„ Madura en verbaelden oock dat Madura van des Mattaram’s volck 
„overwonnen was, met al de steden en dorpen, die der oplagen, 
„ seyden noch, dat sy omtrent 4000 gevangens behouden hadden en 
„ naer de reste noch sochten, oock verbaelden sylieden haer, dattet 
„ leger op syn vertreck stondt om wederom te keeren en dat Chere- 
„ baya (Soerabaya) van dese reyse ongemolesteert souden laten, alsoo

1. Extract-Itesol. Gonvcrn. Generaal en raden van Indic, Zaterdag 3 aug, 1624: 
De toevoer van rijst uit des Mataram’s land voorl. jaar ganseb sober en dit jaar nog 
veel schacrscr gevolgd zijnde, zoo zijn de prijzen tc Batavia tot extremen prijs gere
zen, liet is onzeker wat Java zal oplcvcren omdat men verneemt, dat de rijstbouw 
in des Mataram’s land door den oorlog dit jaar zeer verachtcrd en bet tegenwoordig 
gewas gansch kwalijk zou geslaagd zijn. Voorgesteld zijnde, boe in deu boog drin
genden nood zal worden voorzien zonder aan den inlander, die kwelling te openbaren 
en of bet niet dienstig zou zijn, dat men ecue ambassade aan den Mataram afvaardigde 
onder voorwendsel van hem met de gewone aanspraak te bezoeken, begroeten en voorts 
over zijne verkregen victorie op Madura geluk, voorspoed en vermeerdering zijns rijks 
toe te wenseben, met bijvoeging van een goed arabisch paard, enz., tot scbenkagic, 
de raad desen voorslag van den G.-G. scricuslijk overwogen hebbende, besluit, ter 
voorkoming van hongersnood, ’t scbip Zierikzee en ’t fregat Fortuyn tot bevordering 
van den aanvoer en opzamcling van ccnc goede hoeveelheid rijst, zooveel als van des 
Mataram’s zeesteden bekomen kan worden met den eersten tc verzenden en den opper
koopman Jan \os, daarmede in ambassade naar den Mataram af te vaardigen, met 
vereering als boven, tot confirmatie van vriendschap en voorkoming van onzen kwaad* 
gnnners calumnicn bij zijne Majesteit en principalijk om bij wege van dien ons dessein 
vau rijstopzamoling des te gewcnschtcr effect te doen sorteren. — Zie ook Brief dd. 
27 Jauuarij 1627.

De namen van plaatsen en personen zijn iu dit reisjournaal nog meer bedorven en 
moeijelijker te bepalen, dan iu het vorige.
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„ zyn Majesteyt de Coninck Inallagga niet en begeerde, datse die 
„ van Clierebaya belegeren soude; maer dat hy se noch eenigen tyt 
„ lanck voor syn gebueren begeerde te houden, en ons volck sneden 
„ daer intusscken gras en stelden haer te vreden, seggende dat wy 
„ selffs met een Arabisch paert naer Damack gingen om ’t selveaen 
„den Coninck van Matharam te vereeren,” enz.................................

26 aug., aankomst voor Demak.
27 aug., „hebben wy ’t samen goetgevonden, ons cleyne schuytjen 

„ naer lant te senden om aen den Tommagon’s vrou van onse compste te 
„ verwittigen haer latende weten, dat wy met een present van syn 
„ Ed. aen haer gesonden waren, te weten een Arabisch paert en 
„ meer andre cleynicheden, oock een brieff aen den Tommagon selffs 
„ dewelcke .wy naer onsen last selffs versochten te behandigen en 
„ soo het haer aengenaem was, dat se ons souden ontbieden . . .

Ady 28 ditto, „’s morgens is een van de officieren van Bouraxa 
„ die wy de schenkagie in Candael lieten, aen ons boort gecomen 
„ om ons, soo hy seyde in alles belmlpich te wesen, van ’t gene 
„ datter te coop soude mogen vallen, soo rijs als andersints; naer 
„ de middach is het volck, die wy boven gesonden hadden met eenige 
„ officieren, uyt den naem van de huysvrouwe van den Tommagon 
„ van Damaek aen ons boort gecomen, dewelcke ons aendiende dat 
„ mevrouw mij ontboot om eens te spreccken, soodat ick haer be- 
„ looffde ’s morgens vrouch met den gesant Sr. Jan Vos te volgen, 
„ alsoo het nu avont was, oock versochten sy uyt den naem van 
„ mevrouw liet paert te sien en te meten, ’t welck wy haer toege- 
„ stacn hebben, vertelden ons oock dat de Coninck van Mattharam 
„ bcsich was met syn soon ten houwelyck te geven aen de dochter 
„van den Coninck van de stadt Pady, noch vertelden ons dat Ma- 
„ dura geheel overwonnen was van den Matharam en hebbender soo 
„ sy seyden wel 60.000 gevangens gccregen soo jonek als out, dit 
„ aldus vcrstacn hebbende vraechden haer naer rys, antwoordden datt 
„ er gans geen rys was te coop, ja datt se selffs niet gcnouch had- 
„ den tot haer nootdruft <fc.

„ Dondcrdach, adij 20 dito, 's morgens syn wy ontrent twee uren 
„ van den dacli, met onse schuyt naer lant gevaren en quamen on- 
„ trent ten thien uren voor de vrouwe van Damack, twelck wy de 
„ bootschap en brieff beneffens de schenckagie aen haren man vol-
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„ gens den last van zyne Ed. beliandicht hebben, waervoor zyne Ed. dede 
n bedancken, daemaer hebben eenige discourssen van het paert ge- 
n hadt en vonden goet tselve met den eersten aen lant te brengen ’l 
n welck wy liaer toegestaen hebben, alsoo ’t paert in ’t schip niet 
„ wel geaccommodeert was en was seer noodelyck, soodat wy be- 
„ loodden ’t sanderdaechs ’t vs. paert aen lant te brengen, daemaer 
„ hebben oock tegen haer van rys gepraet, waer sy op antwoordde, 
„dat het gewas van dit jacr al meest verdrooclit was, door gebrek 
„ van mannevolck, die ’t water in de rysvelden niet en hadden con- 
„ nen brengen, alsoo meest al het volck in den oorloge den Tomma- 
„ gon gevolcht waren tot Madura, ’t welck sy oock seyde overwon- 
„ nen te wesen......................................................................................

:

„Donderdach 19 September, ’s morgens vroech is mevrou buyten 
„ gecomen ende ordre gestelt om te vertrecken, soo syn wy: te weten 
„ Sr. Maseyck en ick by mevrouw gegaen om ons afscheyt te nemen 
„ soo versocht sy op myn, als dat ick den brieff van syn Ed. aen 
„ den Keyser, aan niemant soude overgeven als aen syn Keyserlycke
„ Majesteyt selve, en dat door haer soon ofte iemant anders van haer 
„ geeommilteert en seyde als dese (?) dat de Tommagon Bo- 
„ raxa ons tegen sonde comen op den wech, om het paert ons aff te 
„ eysschen en soude seggen dat hy uyt last van den Matharam ge- 
„ sonden was, om het paert en den briefT te eysschen en soo wy het 
„ hem niet goetwillich wilden laten volgen, dat hy ons met gewelt 
„ soude dreygen het paert afftenemen en oock met seer veel beloften 
„ ons soude onderstaen, waerschouwde ons dat men hem geen gehoor 
„ soude geven ende dat ick geen pynangh noch touback ofte eenich 
„ eten van hem soude eten, dan soo hy myn iets schonck in danck 
„ soude nemen ofte ontfangcn en het laten wechnemen en dacr niet 
„ van te eten door vreese, soo hy niet tot syn voornemen mochte comen, 
„ dat hy myn lichtel. soude vergeven, dan seyde dattcr in alles op 
„ den wech wel bestelt haddc en dat ick met haer soon en queay de 
„ Maearty 1 haeren gouverneur goede vrientschap soude houden, die 
„myn in alles behulpich soude wesen, waerop haer ten antwoorde

1. Mier is de jav. naam, door de pen van den IIüll. koopman zóó mishandeld, 
dat het bijna de naam van een 
Kiai 3)cmang Kcrto of Kiai J)emak Ilardjo.

Schot is geworden. Welligt moet gelezen worden ,
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„ gaven sulcx te doen en dat myn last van syn Ed. anders niet in 
n en hielde, dan dat het paert door den Pangeran Tomraagon of haer 
„ last aen den Matliaram gesonden soude worden en dat ick dieselve 
„ last niet dorst overtreden off het sonde myn leven costen, als ick 
„ op Batavia by syn Ed. quam, en dat ick geen Bouraxa nochte • 
„ andre Tommagons kende, dan alleyn queay de Macarty. Hebben 
„ alsoo ons afscheyt van mevrouw genomen, die ick noch een com 
„ met Suratsche oly schonck, dat haer seer aengenaem was ende sy 
„ seyde als dat 800 man met myn sont, daervan 600 in de wapens 
„ waren, en belast liadde het paert aen niemant te laten volgen, als 
„ aen haer soon, al soude sy alle daer doot blyven en seyde als dat 
„ queay de macarty haer gouverneur met myn soude gaen met noch 
n 25 orangqueys van de principaelste, die thuys waren en voort is 
„ het paert buyten geleyt, met het slechte cleet aen, alwaer mevrouw 
„ het paert sat verwachtende. Buyten gecomen is het dadelyck be- 
„ set van een veertich mannen met schilden en liassegaeyen en twee

opdat niemant het paert soude 
wy syn ontrent te 8 ure van

!;
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„ cleeden 
„sien, .
„ Damack vertrocken, al langs de rivier, die vol met liuysen beset 
„ was ende aen de rechterhandt een vlack velt, sooveel als men sien 
„ conde al ryslant, daer veel padye op het velt verdroocht stout. On- 
„ trents {■ myl van de stadt zyn ons 3 mannen te paert tegen geco- 
„ men, die uyt Charta quamen en zyn by queay de Macarty gecomen 
„ en seyden als dat de Tommagon van Tingal haer aen mevrouw 
„ van Angalagga gesonden werden om haer aen te presenteren uyt 
„ last van haer Tommagon eenich volck en assistentie om haer te 
„ helpen het paert boven te brengen en hebben haer affsckeyt van 
„ queiy de Macarty genomen ende syn voort nae Damack gereden 
„ om mevrouw sclve te spreeckcn en wy syn mede al voort getrocken 
„en ’siniddachs syn wy gecomen in een dorp Billa3 alwaer wy dien 
„ nacht blyven souden, stont onder het gebiet van Damack en sagen
„ veel dorpen ende vleeken al op een vlack velt........................... ....

„ Vrydach adij 20 ditto, 's morgens vrouch syn wy wederom ver- 
„ trocken al over een vlack velt rontom met dorens ende . . (?) 
„ soo verde als wy sien conden en de vruchten waren al van ’t lant
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„ ontrent de clocke negen uren syn wy door een bosschadije gereden 
„ lanck ontrent 4 myl, quam uyt weder op een vlack rysvelt, rontom 
„ huysen stonden, tegen elff uren quamen wy wederom in een bos- 
„ scbadije, daer de wech soo schoon gemaeckt was o ff geveecbt was 
„ geweest, over al de rivieren, die wy passeerden waren bruggen ge- 
„ maeckt en alle grachten houcken waren gefuld, geëffend en geslecht, 
„ met veel hoornen onder de voet gehouden, die macr in de wech 

na den middach syn wy gecomen in een dorp genaempt

j

1
■

1

„ waren
„ Dragon 1 alwaer wy dien nacht souden logieren.

„ (21 Sept. te Dragon gebleven.)
„ Sondach, adij 22 dito, ’s morgens is daer tyding gecomen als dat 

„ mevrouw Angalagga van Damack vertrocken was om ons te volgen 
„ om de schenckagie selve te doen . .
„ wy een rivier gepasseert, genaempt Balekeran 2 alwaer wy een 
„ liuys voor het paert (vonden), syn daer van onse paerden getreden 
„ en hebben onse middachmael daer gehouden, een weynich gerust 
„ hebbende syn wederom te paert geseten en onse reys vervolclit 
„ alwaer het gebiet van den Tommagon van Damack uyt was ende 
n quamen in ’t gebiet van den Matharam hetwelck al bosschadie was 
„ende geberchte op ende neder, een seer quade wech, moeyelyck 
„ om te reysen ende tegen den avont syn wy in ’t dorp gecomen 
„ genaempt Fringy (Pringy)3 staende onder het gebiet van den Matharan.

. . 's middaechs syn

sm-

» Maendach dito, syn wy wederom van Pringy vertrocken ende 
„ een seer schoone wech wat berchachtig met veel schoone valeyen 
„ van ryslant, al geplant met nieuwe pady, die seer schoon slont 
„ rontom met veel schoone doipen tegens liet geberchte aen en alhier 
„is ons voorby gepasseert het volck van Bouraxa, die mede in Fragy 
„ geweest liadde. . .
„ vrouw Angalagga by ons gecomen 
r haer roepen en sond er mede om wat oly te hebben, die ick haer

en

. . Een weynich hiernaer is me-
sy liet my )>y

1. Mij oubekend.
2. Kan dit zijn Kali-Karuug, de rivier Karaug, welke Demak vau Soerakarla 

in liet Noorden scheidt?
3. Pragi ?
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n sonde en ben mede by haer gcgaen, sy thoonde haer seer vroo- 
„ lycke en seide dat blijde was, dat wij tot hiertoe gecomen waren, 
„ sonder ongeluck te lyden van Bouraxa’s volck ende seyde, dat gister 
„ eerst van Damack gesclieyden was ende dat sy den geheelen nacht
„ gereyst hadde.....................................................................................

„ Dingsdach, adij 24 dito, ’s morgens syn wy van Frangy weder 
„ vertrocken een seer gemelycken wech, berchachticli ende met veel 
„ schoone valeyen, die al met nieuwe pady beplant waren, dat seer 
„ schoon stont ende rontom met veele schoone dorpen ende woon- 
„ plaetsen versien, dat al onder den Matliaram stont, want daer het 
„ lant Angalagga was . .
„ voet van twee hooge bergen genaempt Marbabu ende de ander 
„ Goenonapy 1 die een solpherberch is en seer brant ende nae den 
„ middach syn wy gecomen in ’t dorp Campir 2 alwaar wy dien
„ nacht souden blyven...........................................................................

„ Woensdach, adij 25 dito, ’s morgens syn wy weder van Camper 
„ vertrocken en een schoonen wech gepasseert al berchachticli met 
„ schoone valeyen, al meest met Pady beplant, die seer schoon stont 
„ rontom tegen het geberchte aen veel dorpen en woonplaetsen ende 
„ 2 hooge bergen lieten wy aen onse rechterbant leggen en syn on- 
„ trent de clocke 9 ure gecomen in het gebiet van Queay du pati 
„ Mandura Radia in een dorp Lamby daer waer wy ’s nachts bleven.

„ Donderdach ady 26 dito ’s morgens syn wy wederom van Lamby 
„ vertrocken, al een seer berchachtiche wech met veel geboomten 
„ rontom, met veel dorpen en valeyen, dat al tot rystlant gebruyckt 
„ werden, die valeyen syn met veel calappus boomen ende pynang- 
„ boomen beplant en syn ’s middachs gecomen in een stadt genaempt 
„ Milangon * staende onder het gebiet van den Pangaran Acobomy 4 
„ die hem by den Matliaram hout en stelt alhier een queloera 5 voor 
„Gouverneur, en hier syn veel dorpen en plaetsen, die hier ontrent 
„ onder hem staen; want is een plaetse, die seer gepeupleert is met 
„ veel dorpen rontom, alhier vonden wy Mevrou Angalagga van Da-

• • wy syn gepasseert langs den

1. .Merbaboc ca Mcrapi?
2. Soember, afil. Nganipel, district Padjaug?
3. Melambong in dc afdecliug Ngampel, rcsid. Socrakarta. distr. Padjaug.
4. Mangküo-Bocmi ?
5. Kiai-Loerah.
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n mack, die ons alhier verwachtte.....................................................
Vrydach, adij 27 ditto, 's morgens wederom van Milangon ver- 

„ trocken met mevrou Angalagga, die een ander wecli opsloech en 
is alsoo vooruyt gereyst, desen wecli is herchachtich met veel cleyne 

„ riviertjens, daer al bruggen overgemaeckt waren van gespoude bam- 
n boesen en was een seer schoon bosschadie van groote boomen , 
„ seer pleysant om te reysen en ontrent de clocke tliien uren voor 
„ den middach quamen wy in een stadt genaempt Pollabato 1 (sic) 
n stonden onder den Orangquey Ollasem, die alhier selve gouverneert 
n en syn woonplaets alhier hout, alwaer wy wederom den nacht 
„ mosten blyven ende syn effen buyten de stadt gelogeert, alwaer
„ onse liuysen mede gereet vonden. ”................................................

Het Nederlandsche Gezantschap bleef hier tot den 30" September 
liggen. Intusschen had de opperkoopman Vos zeer veel moeite met 
de Toemenggocngs Boe-raksa en van Tagal, die uit Karta gekomen 
waren en er sterk op aandrongen, dat hun het paard en de geschen
ken zouden worden overhandigd, opdat zij die vooruit zouden over
brengen aan den Panembahau. Het opperhoofd van het Nederland 
sche gezantschap wilde daarvan in den aanvang niets hooren, en 
antwoordde hun, dat hij in last had van den Gouverneur-Generaal om 
het paard en de geschenken met den brieff aan den Keizer, door 
bemiddeling van den Toemenggoeng van Demak, in persoon te over
handigen. Na langdradige onderliandelingen, waarin de onderlinge 
naijver der Hofgrooten duidelijk te voorschijn kwam, liet Vos de go- 
geschenken en het paard eindelijk met de Toemenggocngs vooruit
gaan, nadat liet hem was gebleken, dat dit de begeerte was 
den Panembahan en het hem ook door den zoon van den Toemenggoeng 
van Demak en door den regent van Demak was aangcradcn. Einde
lijk op maandag den 30 Sept. tegen den avond kreeg liet Neder- 
landsclie gezantschap verlof om verder naar Karta op te komen.

„ ’s Avonts in ’t ondergaen van de son, syn daer ontrent 4 per- 
„ sonen te paert en ontrent twee hondert te voet van Carta gccomen, 
„ wesende het volck van den Tommagon Boraxa en den Tommagon 
„ van Tegael, die bescheyt broeiden van wegen den Keyser, dat ick 
„binnen soude comen, met myn vijven on de reste van myn volck

van

1. Poeloe Watoc, iu de residentie Soerakarla, afdecling Kluten, distr. Padjang?

»
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: i'„ daerlaten ten nader ordering, ende syn alsoo een (ure) in de nacht 
„ vertrocken, gecompagnieert van Queiy de Macarty als andere Orang- 
„ queis van Damack . .
„ den nacht gecomen voor een stadt Caldeeyde 1 daer rontom een

fjiI i:. . ende syn ontrent dry uren in iI!i
I I I„ pagger van hout was, traliewerck met noch een pagger van swal- 

. . ende (was) de poorte geslooten*, dan is oi>ge- 1„ pen . .
„ daen, syn alsoo dry poorten gepasseert, waer tussen ieder poort 
„ een cortegarde stont . .
„ en aen de andre poort comende, vindende mede gesloten als vooren,

11$. . ende syn alsoo voortgetrocken I ii
:

„ hebben die mede geopent ende ons volck voort laten passeren, naer 
„ dat ons wederom telden ende passerende mede dry poorten als 
„voren met stereke wacht beset en quamen wederom op een vlack 

. . syn soo ontrent dry uren voor dach aen lmys„ velt . .
„ van den Tommagon van Tegael gecomen die myn met den tolck 
„ aldaer liet by hem roepen ende hiet ons wellecom en liet ons by 
„ hem nedersitten ende gaf siry en touback ende seyden dat Syne Ma- v I
„jesteyt hem belast hadde dat ick by hem sonde logieren . . . . 
„ verhaclde mede van Madura, hoe de Tommagon van Damack ge- 
„ loopen hadde tot groot discontentement van S. M., soo hy thuys 
„ quam, dat hem het gouvernement van Damack wel benomen mocht 
„ worden, dan sy hadden evenwel de victorie van Madura gecregen, 
„ want waren alle dagen grooten van Madura verwachtende die al 
„ op den wecli waren om te comen en dat daer twee coninghen ge- 
„ vlucht waren in de ruychte van Madura, als dc Coninck van Ros- 
„ baya en die van (naam niet ingevuld) waer dat haer volck noch 
„ doende waren om die te soucken.”

Tot den 9dtn October moest het Nederlandsche gezantschap wach
ten eer liet tot den Panembaham werd toegelaten. In dien tussclien- 
tijd had de opperkoopman Vos vele bezwaren te overwinnen, naar 
aanleiding van dc titulatuur, welke in den brieff van den Gouverneur 
Generaal de Carpentier aan den Panembahan gegeven was. Dagen

mgil: MiI
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1. Rijcklof van Gocus in zijne «Reisbeschrijving van Samarangli nae Mataram, a°. 

165G opgestcld (uitgegeven in tijds. voor Land- en Volkenk., Delft, Deel IV, 185G) 
rnaakt melding van eene stad of poort Caliadicr, aan ecuo rivier nabij de hoofdplaats 
van Mataram gelegen, waarmede dezelfde stad als hier bedoeld schijnt te zijn. Valen- 
tijn, in zijne beschrijving van Groot-Java, stelt op dc kaart N. ofte vijfde bestek, 
dc stadt of poort Caladicr, noordwaarts van •Mataram. Deze kaart van Valeutijn heeft 
overigens geen waarde.

.
::

iL
II' u

I
i:'- | 
■Mi



I

48

lang werd daarover onderhandeld met den Tocmenggoeng van Tcgal 
en met Boe-raksa. De opperkoopman Vos weigerde aanvankelijk in den 
brief eenige verandering te maken; maar toen hij bemerkte dat een 
gebrek in de titulatuur welligt zijne geheele zending zou kunnen 
doen mislukken, gaf hij verlof aan ‘de Toemenggoengs, „ dat sy den 
„ tytel na haren sin mochten schrijven, met zooveel complimenten 
„ als hun goed docht,” Toemenggoeng Boe-raksa zette zich toen aan 
het schrijven; maar als hij begon met dese woorden: „ De slaaf van 
„ Zijne Majesteit zendt met zijne slaven dit geschenk,” kwam de 
opperkoopman Vos er dadelijk tegen op en verklaarde dat hij „niet 
„ begeerde dat voorder soude schrijven, want dat Syn Edelheyt (de 
„ Gouv. Generaal), geen slaeff noch dienaar van den Keyser was, 
„ dan wel een goeden vrient en dat Syn Ed. nyemant onderdanich 

als Godt en den Coninck van Ilollant.”„ was
Het einde dezer moeijelijkheid was, dat er besloten werd, in het 

geheel geen brief van den Gouverneur Generaal aan den Panembaham 
ter audiëntie te overhandigen, hetgeen des te gemakkelijker kon 
worden nagelaten, omdat onder ’s hands reeds een afschrift aan den 
vorst vjas geleverd. Het journaal gaat nu verder voort op 9 October:

„ Woensdach, adij 9 ditto, ontrent dry uren, na den middach heeft 
„ den Keyser myn doen roepen om by hem te comen, den Tommagon 
„ van Tegael was vooruyt gereden met den Tommagon Bouraxa en 
„wij volchden met queay demacarty cn noch 3 queyloures1, die ons 
„ compagnierden tot aen het hoff toe, met de schenckagie, die wy mede 
„ namen, by het hoff toegecomen, syn wy van de paerden getreden 
„ ende van Queloera Samarasey 2 binnen geleyt en quamen eerst op 
„ een scer groot pleyn . .
„halve uyr, soo is den Tommagon Bouraxa met den Tommagon 
„ van Tingael uytgecomen met een groote suite om ons te haelen, 
„ die ons over het groote pleyn leyden onder de hoornen, daer wel 
„ 3 ofte 4 hondert queyloeres saten, al sonder touback ofte sieripinangh

. . hier wachten wy ontrent een

„ by haer te mogen hebben . .
„ cirkels alwaer wy door passeerden met de schenckagie ende qua- 
„ men weder op een groot pleyn . .

. . ende saten in dry ronde

. . daer 2 beleyen 3

1. Kiai Locrali.
2. Kiai Locrah Soemaragi.
3. Balei, opeu gebouw, een dak op bamboezen pijlers.

V
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„ in staen en daer saten ontrent 50 ofte 60 groote Orangquais mede 
„ op de aerde, sonder iets onder haer te hebben en mochten mede
„geen touback, sieiy noclite slaven by haer hebben...................
„ alhier liet den Tommagon Bouraxa en den Tommagon van Tingael 
„ my by haer roepen, die midden op een plaets stonden en seyden 
„ als dat ick met haer binnen sonde gaen, met den tolck Caldera 
„ en een Jan de Koster, assistent, en belasten dat ick het ander volck 
„ met de schenckagie hier in dit pleyn sonde laten blyven wachten 
„ en wy syn met 2 Tommagons na binnen gegaen en de plaetse ge- 
„ passeert synde, qnamen mede by een groote poort als voren met 
„ 2 houcken opslaende, daer elff man voor sadt, iedereen een schilt 
„ met 2 liasegayen 
„ passeert . . .
„ die seer effen ende schoon was, daer eene baley in stondt . . . 
„ In dese plaets hebben wy Syn Keyserl. Majesteyt vinden sitten 
„ met ontrent 40 ofte 50 groote meesters by hem 1. Syne Majesteyt 
„ sat buyten de baley op een matgen op de aerde neder, met 8 of 
„ 10 manspersonen achter hem ende een man sat achter Syn Majesteyt 
„ met een gevlamde pieck in de hand en Qiieay de pati mandura 
„ Radja met Queay du pati passanta 2 saten aan de rechterhand 
„van den Keyser, dicht by hem, die het woort van den Keyser 
„ deden en de andre groote meesters saten dicht by de poort, daer 
„ wy ingecomen waren en op de aerde neder, sonder matten ofte yets 
„ onder haer te hebben . . . ende saten mede in ’t ront al man- 
„ nen met lange baerden 3 ende tusschen den Keyser en dese groote 
„ meesters gingen wy neder sitten op de aerde, sonder yets onder 
„ ons te hebben ende den Tommagon Boraxsa met den Tommagon 
„ van Tegacl gingen by ons sitten en den Tommagon van Tegael

...................en wy syn mede dese poort ge-
. . en quamen wederom op een viercante plaets

1. De opperkoopman Vos vroeg naderhand aan den Toeinenggocng van Tcgal, waarom 
de Pauembuhan nu geen vrouwen bij zich had; hem werd toen g'antwoord, dat deze 
plaats was de geheime plaats voor biljara’s, en dat daar nooit vrouwen, maar alleen 
de meest vertrouwde raadslieden des Keizers werden toegelaten cu dan nog alleen nadat 
zij ontboden waren.

2. Hoepo-Sonto.

3. Deze waren vcrmocdelijk Arabische Imams of lloofdpaughoeloe’s; want javanen 
met lange baarden worden zelden gevonden.

V. 4



1

50

„ dede het woort voor ons aen den Keyser ende de Keyser hadde 
„alleen een touback pype inde bant, dat aen ’t eynde met silver 
„beslagen was en syn cleedinge was als andre Javanen, hadde een 
„ serasse gobar aen met een badjou van swart fluweel, dat met gou- 
„ den looffwerck gescliildert was, bloemsgewyse, met een wit mutsken 
„ op syn hooft en hadde eene slechte kris achter op het lyff steecken 
„ met 4 of 5 diamantringen aen syn vingers steecken en Syne Ma- 
„ jesteyt liet ons door Queay du pati mandur radia aenseggen, dat 
„ wy willecom waren en dat ick myn last van Syn Ed. syn Majesteyt 
„ sonde te kennen geven .... waerop ick myn tot Syn Ma- 
„ jesteyt wende en liet door den tolck dese naervolgende redenen 
„ aen den Tommagon van Tegael seggen, die liet woort aen Syn

. . Aldermacktichste Keyser

V

„ Majesteyt voor ons dede . .
„ Ingangolaggo, liebbe dese navolgende punten van wege d’Ed. Xieere 
„ Generael Pieter de Carpentier, syne Majesteyt voor te dragen, waer 
„ over ick versoeck dat S. K. Maj. sal believen licent ende audiëntie 
„ te vergunnen,” enz. (voJgt eene inleiding waarop de Keizer toe
stemmend, ja, antwoordde, daarop wenschte de Nederlandschegezant 
den Keyzer geluk met de overwinning van Madura, waarvoor de 
Keizer seer bedankte. Daarna bood de gezant het paard en de overige 
geschenken aan, waaronder eene ffesch met rozenwater uit Mekka, onder
bijvoeging dat liet maar alleen was om de goede vriendschap en 
alliantie tusschen Zijn Ed. en den Keizer te vermeerderen. Hierop 
luidde het antwoord: „Dat hy, Keizer, niet anders en soclit als goede 
„ vrientschap met S. Ed. te houden en in goede eenicheyt te mogen 
„ continueeren ende bedanckte Syn E. seer van wege de schenckagie &c.

Nadat dit was afgeloopen verontschuldigde de Nederl. gezant zich 
dat hij geen brief had voor den Keizer, en deze antwoordde, daarop 
dat hij zulks gaarne ten beste hield; waarmede liet wcderzijdsch 
bedrog op dit punt zonder verder bezwaar afliep. De Panembahan 
deed nu op zijne beurt een verzoek, dat de Gouverneur Generael 
„toch die van Soerabaya geen assistentie soude doen, noch schepen, 
„noch volk daarheen senden om te handelen, want die van Soera- 
„ baya zijne vijanden waren en hetzelfde kon zijn Ed. wel in zijn 
„land bekomen, dat voor Z. E. open stond en dat tot beter prijs 
„als in Sorbaya.” Hierop antwoordde Vos: „dat Syn Ed. daer nu
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„ geen handel meer liet doen1, dan dat Syn Ed. verslaen hadde met 
„ groot leedwezen vyt liet scliryven van eencn brieff van wege den 
„ Laxamaua van Jappara, als dat hy nyt last van Syn K. Maj. ons 
„ de staet en liet lant met de reede vau Jappara verboden hadde en
„ dat ons volck daar niet meer mochte comen.................................
„ waerop Syn Majesteyt antwoorde, als dat hy geen last aen de 
„ Laxamane gegeven hadde om te scliryven off die stadt en het lant 
„ te verbieden, twelck Laxamanne buyten weeten van hem gedaen 
„ hadde en dat wy soo vry op Japara mochten comen handelen als 
„ in Damack, Candael, Tegael ofte in eenige andre plaetsen van syn 
„ lant en dat hy daer wel ordering in sal stellen............................

Nadat de Nederl. gezant voor deze mededeeling, zijn dank betuigd 
en eenigen tijd nog stilzwijgend over den Panenbalian gezeten had, 
kreeg hij beleefdelijk zijn afscheid en liep de officieele audiëntie 
daarmede ten einde; doch de onderhandeling werd voortgezet door 
bemiddeling van den Toemenggoeng van Tagal en Boe-raksa. Daar
over komt nog het volgende in het journaal voor:

„ T’savonts is den Tommagon van Tegael ’t liuys gecomen, die mij 
„ liet ontbieden, die seyde als dat de Keyser de schenckagie van 
„ Syn Ed. seer aengenaem was . .
„ Bouraxa mijn morgen den brieff van S.. M. soude brengen met het 
„ bescheyt van de vrye handel, want was daerom noch binnen by 
„ Syn Maj. gebleven en als ick den brieft’ hadde, soo mocht ick vry 
„ wederom vertrecken; vraechden hem waerom wy niet uyt mochten 
„ gaen, om Carta cens te degen te besien, seyde, dat het den last 
„van den Keyser was, die (vreesde) ofte ons iets quaets mocht 
„ overcomen.

„ Ick vraechde hem . .
„ baya gecomen was, met die gevangenen, antwoordde dat het leger 
„ noch sterek in Sorbay lach en dat al het lant daer rontom Sorbay 
„ ingenomen hadden en voort verdisfrucert en alle toevoer aen die van 
„ Sorbay benomen te lande, dan en conden haer den toevoer te water 
„niet beletten, daer die van Sorbay groot ontset van daen cregen,

. . en dat den Tommagon

. . mede, wat nieuws daer van Sor-

1. Op don 20 October van het vorige jaar 1G23, was een gezant van Soerabnya 
te Palavia geweest, dia aan G.-G. en raden hulp verzocht had van wego zijn 1’angé- 
ran tegen den Pancmbahan van Matarain. De Nederl llooge ltegering had echter 
dezen gezant met geschenken en een welwillend, maar ontwijkend antwoord uitgeleid.
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„als van Macasser en andre plaetsen en dat doende waren, nu de 
•van Madura over te brengen op Grissé enJortaen, die 

de 40 duysent sielen syn, soo groot als cleyn
„ gevangenen 
„over

Donderdach, adij 10 oct., ’s morgens is den Tommagon Bouraxa 
„ by den Tommagon van Tegael gecomen en ontbooden my by haer 
„te comen, alwaer mijn den Tommagon Boraxa den briefF van den 
„ Keyser met liet paspoort om overal vry te mogen coopen en ver- 
„ coopen met veel complementen overleverde, die ick met eerbiediclieyt 

liem ontfinck en seyde, dat ick den briefF syn Ed. over soude„van
„ leveren, met het pas en voort soo gebruyckte Boraxa veel comple- 
„ menten en versocht als dat ick hem aen syn Ed. soude wat 
„ recommanderen, want hy een vrient van S. E. was en altyt bereyt 
„ was eenige dienst te doen, daer S. E. hem in gebruicken wilde 
„ ende dat hy syn goet en syn bloet voor S. E. wilde setten en soo 
„ S. E. een hondert man ofte twee begeerde om rijs in Batavia te 
„ planten, dat hy die sou senden &c..................................................

Alle deze beleefdheden moesten natuurlijk met geschenken worden 
beantwoord, de Nederl. gezant zond dan ook geschenken aan den 
Toemenggoeng van Tagal, den T. Boe-raksa en den T.^Mangoen- 
onang, des Keizers Secretaris; maar nu ook volgde een voor den 
opperkoopman netelig verzoek:

„ Nae den middacli liet den Tommagon van Tegael myn door syn 
„ volck uyt het hofF weten, als dat hy ende Bouraxsa met den Tom - 
„ magon Joudupranne1 by myn soude comen uyt last van den Keyser 
„ om met myn te spreecken van weghen eenige saecken, die syn M. 
„ op Syn Ed. had te versoecken.........................................................

„ Ontrent drie ure nae den middacli syn desc drie Tommagons 
„ by myn gecomen, waervan Boraxa het woort deet in ’t javaens, 
„ ende by den Tommagon van Tegal in ’t Malcys wederom 
„ getolckt werde . .
„ versocht dat S. E. hem wilde assistencie doen rnet een schip om 
„ de rivier van Sorbay daermede te sluiten, want by het lant rontorn 
„ Sorbay in heeft, als Crijssij, Jortan ende andre omliggende plaetsen 
„ ende het lant daer rontom verdisterweert heeft, soodat die

over
. . . scyden, als dat syn Maj. op syn Ed.

van

1. Djocdo-prouo.
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„ Sorbay geen toevoer noclile ontset te lant connen becoraen, want 
„ bet leeger van S. M. soo sterck rontora Sorbay leydt, dat daer 
„ niemant te landt uyt ofte in can coraen^ want liy daer wel 80 
„ duysent man voor heeft leggen, soo sy seggen, dan die van Sorbay 
„ criegen groote toevoer te water van die van Macasser endc andere 
„ plaetsen, dat des Mataram’s volck niet connen beletten met syn 
„ vaertuicb, waarover S. M. aen S. E. versoeckt geassisteert te mo- 
„ gen werden met een schip, om die van Sorbey den toevaert te 
„ water te beletten en de rivier daermede geslooten te houden . . . 
„ ende syn vyant .alsoo tot overgeven te dwinghen door liongersnoodt, 
„ ende waer S. M. groote vrindschap door sou geschieden, en waer 
„ uyt S. M. sou bemercken de goede affectie ende genegentheyt die 
„ S. E. tot hemwaerts is dragende.

„ Neffens dien soo belooft S. M. hetselfde wederom aen S. E. te 
„ recompanceren, in iets anders, dat S. E. op hem sou moegen vcr- 
„ soecken ende als Sorbay by liem verovert mocht werden soo sou 
„ hy S. E. vergunnen tot recompance een vrye woonplaets in Sorbey, 
„ Grijsseij, Jortan ofte Rosbey, waer S. E. het soud mogen begeren 
„ ofte op eenighe aendre plaetse van syn landt, om aldaer vry te 
„ moeghen handelen, waer S. Ed. soud begeren ende daerneffens, 
„ soud S. M. ons een vrye pas verleenen, dat alle de prauwen ofte 
„ groot vaertuicb, dat by ons verovert werde goede prijs van ons sou 

dan soo daer eenighe groete personen gevangen wierden„ wesen
„ met eeniglie juwelen ofte goudt en silver ofte contanten souden 
„ gehouden wesen S. M. te behandigen, die S. E. daer ander recora- 
„ pens voor sou doen. >> i

De opperkoopman Vos beantwoordde deze voorstellen, met te zeg
gen , dat hy geen last had om over diergelijke gewigtige zaken te 
onderhandelen, veel minder te beslissen en dat hy liet dus geraden 
oordeelde, dat de Pancmbahan een gezant naar Batavia, tot Gouv. 
Gencrl. en raden afvaardigde ten einde aldaar in dien zin bepaalde 
voorstellen ie doen. De Fancmbahan wilde daarvan echter niets
liooren en liet vry naïef antwoorden: „ dat dit de eerste reys was 
„ dat hy eenige assistcncie van S. Ed. begeerde ofte versocht liadt.

1. Mea ziet uit deze voorslagen, dat de vorst van Mataram de Nederlanders 
eigenlijk toch altijd nog beschouwde als zeeroovers, die hij door belofte van buit 
voor zijne belangen dacht te winnen.



54

„ ende soo lietselfdc hem geweygert mocht worden van Syn Ed., 
„ soude syn gesandt hcschaempt staen, ende tot grooten nadeel van 
„ S. M. soudt strecken en waerdoor syn vianden liaer seer verblijden 
„ souden, soodat S. M. begeerde, dat ick het versoeck van S. M. aen
„ S. Ed. selvens soud te kennen geven...................waerop ick liaer
„ beloefde, dat ick de begeerte van Syn Majest. Syn Ed. wel ge- 
„ trouwelick soude te kennen geven en op Syn Ed. versoccken dat 
„ daer met den eersten antwoerd aen S. M. gesonden soud moegen 
„ worden.”

Eindelijk vertrok het Nederlandsche gezantschap uit Karta op den 
12 October en kwam des avonds van dien zelfden dag in eene plaats aan, 
welke in het journaal genoemd wordt Matelango 1; den 13‘,cn trok het 
door het dorp Nauboeh2 tot Tinker s waar het overnachtte; den 14den 
trok het door het dorp Bringeir' en kwam des avonds te Paraes5 aan, 
den 15dcn na eene halve dagreize kwam het des middags te Dcmak; 
van daar ging het over zee eerst naar Tagal en van daar naar Ba
tavia, waar het den 27 October 1624 voor de reede terug kwam.

Het journaal is geteekend: Jan Vos.

■

IX. Resolutie van den Couverneur-Gcncraal en Rade 
van Indie, betredende het onderwijs te Batavia.

Dingsdag, adij 7 May 1624.
Alsoo &c.
Item, alsoo tot voorderinge van den algemcenen wclstant, by alle 

Christelycke magistraten, in welgestelde Republycke, t’allen tyde in 
sonderlinge sorge ende recommandatie gehouden is geweest, datler

S3m
1. Waarschijnlijk Mandjoeng-Toelocng, district Padjang, afd. Bojolali.
2. Vermoedelijk Noho, dorp in de afd. Salatiga, distr. Tonggaron.
3. Tingkir, residentie Saraarang, afd. Salaliga (Tcnggaron).
4. Pit kan zijn Pring in Salatiga of Prigi iu Salatiga of Dcmak of ook Papringan 

in Salatiga (Tenggaron).
6. Vermoedelijk Paras, dorp iu de tegenwoordige residentie Samarang, regentschap 

Bemak, distrikt Mangar.
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scholen gefundeert cncle opgerecht wierden, dacr de tedere ende 
oncondige jeucht in de rudimenten ende grondleggingen soo van de 
Ckristelycke Religie als van alle liberale ende vrye consten onder- 
wesen, geleert ende opgetrocken mocht werden, wert by Syne Ed. 
in deliberatie geleekt, of het in de praesente constitutie, dat men 
verneempt hoe dese van alderhande natiën, mooren ende heydenen 
gecoalesceerde Republycke, dagelyckx, soo by confiuentie van andere 
plaetsen als voortteelinge ende geboorte onder de ingesetenen seer 
aenvvast ende vermenichvuldickt, niet, raetsaem sy, dat men tot be- 
voorderinge van soo goeden ende godvruchtigen werek, met de fun
datie van schole op de plaetse, voor desen by mondeling project 
daertoe begrepen, voortvare: te weten aldernaest de huysinge van 
d’Engelse Comp. alhier acn de westzyde van de groote riviere, ontrent 
het hospitael? Item, soo men goetvindt sulckx bij der bant te nemen 
of men deselve tot laste van de Comp. sal opmaecken, dan oft men 
om de Comp. niet meer te beswaren, de somma daertoe noodich tzy 
by wegen van een Lotery of eenich ander eerlyck middel sal sien 
in te trecken; den raedt rypelyck overwogen hebbende, hoe de school 
't allen tijde onder de principaclste columen van eenen fïoressanten 
staet gerekent syn, is van eenparich advys, dat men met soo een 
loflelyck hoochnoodich ende goddelyck werek in allermanieren be
hoort voort te varen ende arresteert dienvolgcnde, dat men de noodige 
dispensen daertoe by provysie uyt Comp' • middelen vcrstrecken sal 
om ’t avondt ofte morgen tzy in ofte na de voltreckinge desselfs, als 
de twijfelachtige borgerye by de wereken selfs zien sal, dat het ons 
ernst sy, te onderstacn by wat gevoechlyckheyt men de verschoten 
somme sal connen recouvrercn; ende wat de situatie van de begrepen 
plaatse belangt; alsoo verstaen wert, de gebueriche van d’Engelsche 
natie, deselve weynich ofte niet praejudiceren can ende de plaetse 
in liaer selven, soo om de commoditeyt van de groote riviere als 
andersins, seer wel gelegen, gelyck mede tot haer meerder verseec- 
kertheyt, alredc met een inner omtrocken is, werd mede goedgevon
den, dat men volgens vorich concept, met stichtinge van de schole 
op gemelte plaetse voort varen sal.

Item, alsoo by tyden van d’Ed. IIr. Generael Coen, goetgevonden 
was een vrywillige collecte, tot fundatie van een kerek in te stellen 
in voegen, dat soo voor als naer Syn Ed’. vertreck naer ’tvaderlant
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by diverse tot op liuyden, daertoe gecontribuecrt syn de somme van 
2300 realen van 8cn, wert by zjne Ed‘. in bcdenckcn gegeven, alsoo 
met den aenwas van do borgerye, de principaelste gronden ende 

deser stede dagelyckx bebout ende betimmert werden, wam
men de plaetse van de nieuwe te stichten kerck met de meeste 
accomodatie ende minste verhinderinge van de borgerye begrypen sal; 
den raet verstaet, dat men de finale uytspraecke daervan totdedage- 
lycx aenstaende electie van 
sal, omme dcrselver advyzen, .geassisteert met sommigen van de prin
cipaelste borgcrije eerst ende al voren daerover te hooren.

Item &c.............................................................................................

erven

i
1;

de nieuwe magistract mede differcren 1

X. Resolutie van den Gouverneur-Generaal en Rade 
van Indie. houdende instelling van de weeskamer 
te Batavia.

Dingsdach, lm". Octob. 1624.
Alsoo tot invoeringe van goede polityen in dese Republycke, die 

dagelyx seer toeneemt, mitsgaders om deselve met de costuymen 
onses vaderlandts, sooveel mogelyck te conformeren, onder anderen 
mede hoochnoodich sy, datter weesmeesters en curateurs geordonneert 
en geauthoriseei*t werden, die de rekeningen der afgestorvene deser 
stede, opnemen de sequestratie en benefitie haerder nacrgelaten goede
ren behoorlyck bevoordcren, en deselve soo ten behoeve van de 
weesen ende wettige erfgenamen hier in Indien, alsmede voor de 
erfgenamen, welcke noch in Nederlandt resideren en nacmaels vcreysch 
nae harer vi-ienden nagelaten goederen, die hier kinderloos ofte sonder 
wettige erfgenamen overleden syn, doen mochten, getrouwelyek waer- 
nemen en dien volgende, alle disordren ende confusien, welcke ’t avondt 
offe morgen, by versuym van dese instcllirge dacruyt geschapen 
stacn te resulteren, voorcomen en weren mogen:

Wordt by den Ed. IIr. Gencrael geproponeert: alsoo 't collegie van 
schepenen, volgens Syne Ed". ordre eenige van d’acnsicnlyckste en 
tot soodanigen administratie gequalificeerde persoonen uyt de borgerye 
deser stede, genomineert en voorgedragen heeft; of men metd’electie 
van weesmeesters en curateurs daeruyt alsnu voortvaren, mitsgaders 
hoeveel persoonen men daertoe committeren sal ?

V
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Den raedt van advys synde, dat men met d’inanguratie en invoe- 
ringe van soo loffelycken en salutaren werek voor de welstandt ende 
opbouwinglie deser Republycke geen langer nytstel behoort te nemen, 
arresteert eenstemmicli, dat men daermede voortvaren en uyt de 
voorgestelde persoonen, de naervolgende daartoe committeren sal, 
te welen:

Pieter Adriaensz. Cranenbroeck, Schepen.
Adriaan Woutersz. Draeck, Waechmeester i beyde oudt- 
Gillis Yenant, Coopman 
Michiel Seroijen, gecoren Regent tot de aenstaande 

groote scliole. 1

schepenen.

XI. Ordonnantiën en Instructien, vastgesteld door den 
Gouverneur-Generaal en Rade van Indie, op den 
16 Junij 1625, betreffende het collegie van sche
penen, den baljuw en de andere officieren van justitie, 
de orde van procederen in criminele zaken, het 
stuk der arresten, de desolate boedels, de gepri
vilegieerde schulden, de slaven, de weeskamer, 
de voordernisse van de justitie, de politie, de 
successie.

Pieter de Carpentier, Gouverneur Gcnerael wegen den Staet der 
Vereeniclide Nederlanden in Indien, allen dengeenen, die desen sul
len sien oft hooren lesen, saluyt, Doen condt: alsoo vermidts do 
teerheijt ende jonekheyt deser opgaende republycque van Batavia tot 
noch toe opt ampt van schepenen, van den bailliu ende andere be- 
dienders van de justitie descr slede, mitsgaders op de bedieninghe 
van de justitie zelve, gelyck mede op de politie, item op ’t stuck 
van de successicn ende verscheyden andere saecken desen aencle- 
vende, alsulckcn regel ende ordre noch niet beraempt is, als ons de

1. Dc Instructie voor de weeskamer werd vastgesteld bij de hierna volgende reso
lutie van G.-G. cn I’ndc, dd. 16 Junij 1625, (n°. XI). Die instructie dcclcu wij 
echter niet mede, omdat zij reeds staat afgedrukt in het Akademiscli proefschrift van 
Mr. A. A, Buyskes, getiteld: Over dc Weeskamer en het Collegie van Boedelmecste- 
ren te Batavia, Leideu 1801, 1° bijlage.



f

58

dagelijcxse ervaringb ende succes van tijt (tot meerder ruste ende 
welstandt van ’t gemeene beste) aenwijsen diensticli ende gants noo- 
dicli te weesen, willende derbalven naer ons vermoghen, tegen alle 
confusien, disordren ende ingedisponneerde saecken tijtlijck voorsien; 
Soo ist: dat wij tot dien eynde met deliberatie ende advys van onsen
Kade, goetgevonden bebben te beraemen dese naervolgende ordon
nantiën ende instructietij te weten: voort collegie van schepenen, 
mitsgaders voor den bailliuw ende andere dependeerende officieren van 
de justitie; item een bysonder ordre van procedeeren in criminccle 
saechen, item opt stuck van arresten, van desolate boedels, van ge
privilegieerde schulden; item een amplialie opt placcaet van de slaven, 

bysondere ordonnantie ende instructie voor demitsgaders oock ccne 
wcescamcr deser slede 1 ende wat aengaet de voordernissc van de justitie;
item de politie ende stuck van de successien, bebben mede goctge- 
vonden (volgens de recommandatie van de Seventhiene, by nare Ed. 
missive van den 4" Martij Anno 1621) van nu voortaan in dese re- 
pvblycke in te voeren ende te doen achtervolgen de gedruckte ordon
nantiën (die Haer Ed". ons tot dien eijnde expresselyck bebben 
toegesonden) soo op de voordernisse van de justitie, binnen den ste
den ende ten platten lande van Ilollandt van den eersten April A°. 
1580, alsmede op de politie van denselven datum bij d’IIeeren Staten 
van Hollandt ende Westvrieslandt voor eeuwieb edict gestatueert, 
item de verclaringlie van de gemelte Ileeren Staten op d'ordonnan- 
tien van de successien in dato 13 May, Anno 1594, item derselver 
placcaet opt stuck van de successien ab intestato geëmaneert den 18n. 
December, Anno 1599, ordonneeren ende belasten oversulcx by 
desen wel expresselyck, dat alle de bovengemelte instructicn, orden 
nantien, verclaringen ende placcaten int generael bij de wethouders 
ende officieren van Justitie in dese republycque van Battavia ende 
allomme in desen Coninckrycke van Jaccatra van nu voortacn naer- 
gecomen, achtervolgt ende geobserveert sullen worden, met dese 
raeijninge, dat de rechters int voorderen van de justitie haer voortaen 
soo veel eenichsints bier te lande practicabel sij, naer de voorgcmcltc 
gedruckte ordonnantie van de Ileeren Staten van Ilollant ende West
vrieslandt opt stuck van de justitie geëmaneert, conformeeren sullen,

1. Zie hierboven n°. X in de noot, blad/.. 57.

•S
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dat sy liaer van gelijcken ende sooveel eenichsints naer gelegentheyt 
deser landen alhier ingevoert mach werden, reguleeren sullen nae 
de politicque ordonnantiën van de gemclte Ileeren Staten, uytgeson- 
dert int stuck van de successien ab intestato, in welcker plaetsen 
voortaen hier ter stede ende ten platten lande gebmyckt ende onder
houden sal werden, als eenen gemeenen landtreclit, de bysondere 
verclaringhe ende placcaet bij de geraelte Ileeren Staten, den 13n. 
May 1594 ende 18 December 1599 voor eenige bysondere steden in 
Ilollandt, als namentlyck Ilaerlem, Leijden, Amsterdam, Alckmaer, 
Hoorn, Enckhuysen ende meer andere geordonneert ende gestatuecrt. 
Ende in saecken daer de voors. gedructe ordonnantiën ende instmc- 
tien der gemelte Ileeren Staten van Ilollandt ende Westvrieslandt, 
mitsgaders de geschreven instructien, ordonnantiën ende placcaten, 
soo ten tijde van onsen voorsaet, als tsedert door ons hier te lande 
gedaen emaneeren, niet bysonder statueren, noch disponeeren, sullen 
in sulcken gevalle de rechters daerinne obseiweeren ende volgen de 
gemeene civiele rechten, sooals die in de Vereenichde Nederlanden 
werden gcpractiscert, waernaer liaer alle wethouders ende officieren 
van de justitie hier ter stede ende alomme door desen Coninckrijcke 
voortaen precyselijck sullen hebben te reguleren, alsoosulcx den wille van 
de Seventhiene is ende wij tselve oock ter eere Godes tot voorder- 
nisse van de justitie, onderhout van de goede politie, ruste ende 
welstandt vant gemeene beste alsoo bevinden te belmoren. Actum 
int casteel Batavia den 16°. Junij, Anno 1625, ende was onderteyc- 
kent: Pieter de Carpentier. Lager stont: Ter ordonnantie van den Ed. 
Jleer Gouverneur Generael, onderteyckent: Jacob van Doreslaer, 
Secretaris.

ORDONNANTIE ENDE INSTRUCTIE VOOR ’t COLLEGIE

VAN SCHEPENEN.

Alsoo bij resoluitie van den 24n. Junij, Anno 1620, door den Ed. 
lieer Generael Jan Pietersz. G'oen, Sync Ed‘*. Achtbare Raden tot 
bevoirderinghe van de justitie in civiele ende criminele saecken bin
nen deser stede Batavia goet ende raetsacm gevonden is, een collegic 
van schepenen, bestaende uyt vijff personen, te ordonneeren ende 
op te rechten, welcker getal tot gcnoechsamc overweginge van saecken
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te swack geoordeelt synde, geordonneert, geslatueert ende goetge- 
vonden is als volcht: f

1.
Eerstel yck, dat liet gemelde collegie van nu voortaen bcstaen sal 

in seven persoonen, gecooren uyt de gequalificeerste, bequaemste 
ende eerlij exste, soo vant casteel als ingesetenen deser stede.

2.

Ende ten eynde alle maniere van scbeijdinge tusschen ’t casteel 
ende stadt wechgenomen werde, mitsgaders dat alles in eenicheijt 
ende onderlinge correspondentie gesamentlijck mach opwassen, sullen 
drie der geseijder schepenen uyt de suppoosten vant casteel ende 
vier uyt de burgerye der stadt gecooren werden, die alle gesament- 
lyck als ordinaris raedtsluijden int voors. collegie sullen compareeren, 
ende en sal haerlieder administratie niet langer duyren als voor den 
tijt van een jaer, ut in resolut. van 24 Junij, anno 1620.

3.

Sullen telcken jare de geseyde wethouderen (bij den bailliu ende 
afigaende schepenen in drie dobbelen getalle genomineert ende voor- 
gestelt synde) 1 bij den Heer Generael ende in desselfs absentie by 
den Gouverneur vant casteel ende Hare Ed". achtbare Raden, op 
den 30". May ter gedachtenisse van dit Coninckrijcx conqueste, als 
per resoluitie van den 7n. February 1624, gecooren werden.

4.

Ende opdat het schepenarapt by een yeder gecligecrde met volco- 
men vertrouwen in alle justitie ende equiteijt macli werden bedient 
sullen de schepenen opt intreden van haerlieder beroep, amptshalvcn 
in handen van den Ed. Heer Generael ofte Syne Ed'. gecommitteerde 
den gerequireerden eedt doen.

5.

Alsoo betamelyck sy, dat desc vocatie met respeckt buyten suspitie 
ende opspraecke sooveel mogelyck geadministreert werde, sullen sche-

1. Bij rcsol. G.-G. en Rade, dd. 6 Maart 1628, werd besloten dat de Hoogc 
regering zich voortaan niet •preciselijk» ineer aan die voordragt zou houden, omdat 
het gebleken was, dat daaruit * incouvenicuten door conniventie » ontstonden.

v-'
I

?
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penen genige pachten, lollen ofte licenten aenvaerden, medestanders 
van pachters, tollenaers ofte licentmeesters syn, noch oock hun voor 
deselve als borghen obligeeren ofte contreborgen constitueeren, direc- 
telijck’ noch indirectelijek.

6.

Ende alsoo dagelycx onder de Cliineesse borgers alhier veel ver
schillen ontstaen, welcke opdat tot meerder gerusticheyt der geseyder 
natie mogen ter neder geleyt ende affgedaen werden, sal in dit col- 
legie beneffens d’overste der Chinesen (bij resolutie van den Generael 
Coen, in dato 24 Junij, A°. 1620, art. 5, als schepen geadmitteert) 
noch een persoon van de gequalificeerste uyt deselve natie toegevoeght 
werden, omme met haer beyden in saecken de Chinesen betreffende, 
als extraordinaris Raden in dit collegie te verschijnen, besoigneeren 
ende stemme te hebben.

7.

D'ordinaris schepenen sullen elck volgens de resolutie van den 
30n. May 1624 voor een eergift op de intredinge van haerlieder be- 
dieninghe genieten vijftich realen van achten tot een schepen mantel 
ende cachet, des sullen sy gehouden syn telckens metten selffden 
tot meerder aensien in rade te verschijnen.

8.

Ende sullen gemelte schepenen alle brieven, schepenkennisse, 
transpoorten, procuratien etc., die voor ofte van haer soude mogen 
gepasseert worden (’t welck niet min als voor twee schepenen sal 
moeten geschieden) metten geseijden signette versegelen, daervooren 
genietende een lialven reael van achten als per resoluitie van den 
18 Augusto 1G20.

9.
Opdat alles in dit collegie met behoorlycke ordre ende aensien- 

lijckbeijt toegae ende alle confusien, welcke souden mogen ontstaen, 
sooveel mogelijck voorgecornen werden, sullen uyt de voorgemelde 
scven Raedtspersooncn bij den Heer Generael ofte bij SyneEd13. Ge
committeerde geeligecrt werden twee presidenten, te weten d’cenvan 
wegen 't casteel, d'andcr van wegen de stadt, die bij beurten macnt 
om macnt sullen voorsitten, wacrvan die vant casteel eerst presi- 
dceren sal, als per resolutie in dato 30 May 1624.
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10.
Den president in syne maendt sal hebben gesacli ende authoriteijt 

d’andere schepenen te ontbieden, soowel extraordinarie als ordinarie 
vergaderingen te leggen, in deselve te proponeeren, d’advysen te 
vergaderen, d’appointementen tsy by monde ofte geschrifte doen pro- 
nuncieren terstont naer deselve beslooten syn, volgens de meeste stem
men; silentie te imponeeren, de vergaderinge te eyndigen, ende 
voorts alles te doen, ’t geene tot meeste stichtinge ende bevoirderinge 

de justitie, betamelycxst sy, denwelcken daeromme schepenen 
ende alle andere suppoosten van dit collegie gehouden sullen wesen 
te respecteeren ende obedieeren, gelyck in alle wel gereguleerde 
recktsbancken vereijscht wort.

van

11.

Bij gelijckheyt van advysen sal den president twee stemmen heb
ben, mitsgaders oock geduyrende syne préseance in syne bewaernisse 
houden des stadtszegel, by den welgemelten Generael Coen als per 
resoluitfe, 16 Augusto 1620, art. 11, geordonneert, omme alle stads- 
acten, brieven ende provisien van justitie, die in denselffden raet 
afTgehandelt werden, daermede te doen verscgelen, genietende voor 
elcke bezegelinge een reael van achten, ende bij absentie van den 
president, sal den daeraenvolgende voor die tijt de plaetse bewaren, 
opdat de rechtsaecken altyt behoorlijcken voortganek moghen hebben.

12.

Den voors. president sal ’t elcken dingdage de rolle examineeren, 
om alle saecken in staet van wysen bevindende ofte liaest vereyschcnde 
ende bij welcke partyen door langduyrich uijtstel geinterresseert 
mochten blijven, den rade voor te draglien.

13.

Omme al ’t welcke te beter te effectueeren sal den president in 
alle comparatien, beneffens den secretaris in de Kaedtscamer d’ccrste 
moeten syn.

14.
Voor dit collegie van schepenen sullen verhandelt werden alle 

civile ende criminele saecken dc vrije luijden borgeren deser stede,
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vreembdelingcn toucheerende, clie alle ter eerster instantie voor hun 
te rechte sullen staen ut in resolut. by den Generael Coen, den 24°. 
Jimij ende 15 Augustij, anno 1620, genomen, uytgesondert in saecken 
daervan het lioff ende in dese contreijen den achtbaren dagelycxsen 
Kaedt vant casteel Batavia de eerste kenuisse toecompt, wel ver- 
staende dat hare appoinctementen in criminele saecken sonder voor- 
gaende approbatie van den Ed. Heer Generael niet en sullen mogen 
geexecuteert werden.

15.

In crimineele saecken sullen schepenen gehouden sijn met liet volle 
collegie te besoigneeren, daer ter contrarie in civile saecken met vijf!’ 
persoonen (ende daeronder niet) svllen mogen bestaen; by affsterven, 
sieckte offte absentie van een ofte meer schepenen sullen de vacante 
plaetsen met gelijck getal der affgedanckte wetliovderen gesuppleert 
werden, die alsdan den eedt hun affgevoirdeert synde, de laetste 
stemme hebben sullen.

16.

Ende opdat in de administratie van justitie geen verachteringe ge
schiede, sullen schepenen gehouden syn driemael des weecx ordinarie 
in de stadt offte raedthuys deser stede te verschijnen, te weten des 
Maendaechs, Woensdaechs ende Yrijdacchs, ende aldacr blijven be
soigneeren van negen tott elff uyren des voornocns, soo yets te ver- 
richten hebben, als by resolutie van den 24n. Junij, A°. 1620.

17.

Schepenen sullen niet vermoghen hun uytte vergaderinge te absen- 
teeren sonder voorweeten, oorloff ende expres consent van den pre
sident ofte van dengeenen die in dcsselffs affweesen presideeren sal, 
o)) verbeurte van eenen halven rcael van achten t’elckens ten proffijte 
vant collegie.

18.

Ende ten eynde de bevoirderinghe van stadtssaccken te beter mach 
werden behartieht, sullen schepenen met overstaen van den bailliu 
vermogen ende gehouden wesen keuren ende ordonnantiën te beramen 
ten dienste ende welstandt van tgemeene beste in dese stadt ende 
dacrbuytcn allomme in de jurisdictie dcsselffs, doch en sullen die
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niet mogen affgecondicht, gepromulgeert, in treijn gebracht, noch 
geexecutcert werden, sonder voorige approbatie van den Ed. Heer 
Generael ofte spie Edts. gesubstitueerde.

19.
Ende sullen alle appoinctementen ende sententien bij schepenen 

gewesen niet monteerende boven de somma van vijffentwintich realen 
achten, ter executie gestelt werden ende volcomen effect sorteeren 

niettegenstaende eenige appellatie off provocatie ter contrarie.
van

20.

Ende ingevalle yemandt hem gevoelde off seggen wilde bij sen
tentie van schepenen tsij interlocutoir off diffinityff gegraveert te sijn, 
sal vermogen van deselffde binnen tliien dagen nadat het vonnisse 
gegeven off tsijnder kennisse gecomen is, aen den achtbaren dage- 
lycxsen Raedt deses casteels te appelleeren.

21.

Wel verstaende nochtans dat den appellandt voor ende aleer hij 
in appel geadmitteert off provisie int selffde cas obtineeren sal, ge
houden sal syn in de secretarie van den achtbaren dagelycxsen Raedt 
te namptiseeren de somme van vijffentwintich realen van achten, die 
den appellandt gerestitueert sullen worden, indien nacrmaels soude 
mogen verstaen worden wel geappelleert te sijn.

EeDT TAN SciIEPENEX.

Ick beloove ende sweere de Doorluchtighe Ilooge ende Mogende 
Ileeren Staten Generael der Vrije, Vereenichde Nederlanden, mijne 
Souverayne; den Vorst Mauritius by der gratiën Godts Princo van 
Orangien, als Gouverneur ende Cappitein Generael, de Ileeren Be- 
winthebberen der Vereenichde Oost Indische CompIc., mitsgaders den 
Ed. Heer Gouverneur Generael over derselffder staet in Imlien ge
bouw ende getrouw te wesen, dit ampt van schepen oprechtelijck 
te bedienen, Hare Hoog Mogende recht naer vermogen getrouwelyc- 
ken voor te staen, de secreten deser camere aen niemant t’openbaeren, 
deses rycx ende stadts welvaren te helpen bevoirderen, mitsgaders 
goet, cort, recht ende justitie aen een yeder sonder ooghluijckinge, 
hact ofte gunste t’administrercn, gelyek als een vroom ende oprecht

■
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rechter toestaet ende behoort, soo waerlyck moet my Godt Al- 
maclitich helpen. 1

1. Bij Resolutie van den Gouverneur Generaal en Rade van Indie, dd. Maandag 
14 Fcbruarij 1633, werd omtrent de regtspraak tusschen inlanders en daarmede gelijk 
gestelden nog het volgende besloten en vastgesteld:

Alsoo Schepenen in decisie van saecken tusschen Chinesen ende Chinesen, heydenen 
ende heydenen, mooren ende mooren bij manquement van evident bewys ende behoor- 
lycke attestatie vecltyts confuys geweest zyn, niet connende op de depositie ende ge- 
tuygenisse by Chinesen, heydenen ende mooren verleden, eenich recht ofte justitie ad
ministreren, waerdoor de saecken der Chinesen, heydenen ende mooren, die door
derselver groote menïchten het gemelte collcgie meest voorcomen, veeltyts sonder 
decisien ongetermincert afgewesen worden, nochtc oock soodanige expeditie niet connen 
erlangen als in saecken van justitie wel wort vereijscht, soo hebben de gemelte schee- 

’t selvc door hare expresse gecommitteerden aen ons in den raet van Indienpenen
niet alleen geremonstreert; maer oock dacrbij de onderstaende artickelen overgelevert 
ende geexhibeert, ten eynde wy haer op. dezelve met soodanige antwoort soude dienen, 
als haer, om de voors. dubieusc saecken met reputatie af te doen, soude van noode syn, 
ende daerover de onderstaende poinctcn by ons rypelyck geventulecrt ende geexami- 
neert wesende, hebben goetgevonden de gemelte schepeuen met de naervolgende ant
woorden in plaetse van apostille te dienen:

Antwoort off apostille van den Gouverneur 
Generaal en Raden van Indie op de neven-

Articulen by gecommitteerden van Sche
penen aen den Hr. Generael en Raden van 
Indie overgegeven.

1. Off questien tusschen Chinesen in 
civiele saecken by manquement van evidente 
documenten by schepenen op eet mogen 
gedecideert worden?

stacude arliculcn.
1. Wort verstacn: dat dit in civiele 

saecken tusschen Chinese ende Chinese, 
heydenen ende heydenen, moren ende moren 
wel mach geschieden ende gepractiseert 
worden.

2. Dat dit in geenderley mooiere mach 
geschieden.

2. Off in crimineele saecken alleen Chi- 
neesen tegen een Christen by eede depo- 
sereude by schepeuen mogen aengenomen 
werden, om daerop recht te doen.

3. Off in civiele saecken een Chinees 
nevens een Christen tegens een Christen 
deposereude ecu volle preuve mach ver- 
strccken.

3. Dat alsulckc bewys is meer als een 
halve preuve ende voor een volcomen be
wys behoort aengenomen te worden, soo 
wanneer hetselve by eede van een christen 
parthy sal syn verstcrckt.

4. Dat dit niet mach bestaen. 4. Off ’t selvc oock in crimineele saec- 
keu mach geschieden.

5. Soo een parthy civiliter syn saeck 
aen syn contrapartby’s eedt verblijft ende 
hem dacrmede te vreden hout, de contra- 
parthyo mede bercyt syndc dcsclve te doen 
ofte in sulcken gelcgenthcyt scheepenen 
niet en vermogen toe te laten, dat parthye 
haer soodanich solver scheydc.

(Was ondert.) llcndrick Brouwer, Pieter Vlack, Marten 
Isbrandtsz, Joan van der Burch.

6. Tot cene abolitic van veelc quae9tien 
mach dit alsoo wel gepractiseert worden.

V. 5
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Van den Bailliuw.

1.

Alsoo in de dagelycxsche playdoye veeltyts saecken voorvallen in 
dewelcke den baillin sicli met d’een oft d’ander partije sonde mogen 
vervoegen, sal derlialven, ten eynde de wetten, keuren ende ordon
nantiën, mitsgaders deses rycx ende stadts rechten ende domeijnen 
voorgestaen ende onderhouden werden, gehouden wesen alle recht
dagen beneffens schepenen praeciselyck in vierschaere te comparee- 

, opdat door syn affwesen deselve geen inbreuck ofte vercortinge 
comen te lijden.

Den bailliu sal jurisdictie hebben in ende buyten de stadt Batavia, 
alomme door het Coninckrijck van Jaccatra, binnen denselffden lande 
mogen vangen, spannen, bekeuren, de luyden verdachvaerden, onse 
placcaten, statuten ende ordonnantiën observeeren ende doen obser- 
veeren, tegens d’infracteurs van dier te procedeeren ende doen pro- 
cedeeren ende in alles te handelen gelyck naer gelegentheijt van 
saecken ende welstandt dezes rycx ende stadts sal bevinden te be- 
hoiren, te weten: sal mogen apprehendeeren, over buer geruchten, 
vechten, dieften, hoererij e, overspel, vrouwecracht, moort, doot- 
slach, overwonnen schuit, crimen laesae majestatis, conspiratie, 
seditie, rebellie, bosschenderijen ende alle die den Heer in syne ge- 
rechticheijt soucken te fraudeeren, vrembdelinghen, die boven arrest 
doorgaen ende die in de voorverhaelde faulten souden mogen vervallen.

ren

2.

3.

Die opt commandement van den officier niet willen geapprehendeert 
sijn ende haer met woorden ofte met der dact opposeren, sal den 
officier desulcke met gcwelt dwingen, ende indien soodanige violente 
opposanten jegens den officier int exerceercn van syn arnpt, swaerlyck 
ofte ter doot gequest wierden, dat daeraen quamen te sterven, sall 
den officier daeraff niet te draghen hebben, indien sulex niét uyt 
eygen wraecke, haet, nijt, moetwille ofte particuliere querelle 
int oeffenen van syn ampt geschiet, twelck sal staen tot judicature 
van de rechters.

maer

4.
Den officier en sal niet vermogen yemandt op handttastinge ofte
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andere borchtochte te largeeren, als met kennisse ende consent van 
schepenen.

5.

Den bailliu en sal met niemandt over syne begane delicten mogen 
composeeren offte accordeeren, maer ter contrarie alle dootslach, 
valsche getuijgen, valsche munte, overspel, vrouwecracht, meuterije, 
verraderije, moort, brandtsticht, rooverye, dieffstal, quetsinge, bos- 
schendeiye ende andere misdaden, hoe die oock mochten geheeten 
worden voor den Raedt brengen om aldaer affgehandelt te werden, 
ten ware in cleyne ende civile misverstanden, die sonder rechtspreju- 
ditie, vercortinge van partijen, connen ter neder geleijt worden.

6.

Item sal den bailliu, soo wel als den president ende andere sche
penen gehouden syn ’t secreet van der camere ofte tgeene hij aldaer 
sal sien oft hooren, niet te reveleeren.

7.

Den bailliu sal in saecken daer hy geen partye is, neffens schepe
nen adviseeren int stuck van de justitie met een diffinitive ende met 
een deliberative stemme in de policie, dewelcke altijt om d’ordre 
t’aclitervolghen de laeste wesen sal, maer in saecken daer hy partye 
is, sal niet vermogen t’advijseeren, noch ook present te wesen als 
men sal opinieeren in de processen daer hij gevoechde is.

8.

Den bailliu sal gehouden sijn, pertinent register te houden van alle 
die hij int voors. collegie van de schepenen, tsij als partije ofte bij 
gevoechde hangende heeft, omme by den president van den achtbaren 
Rade deses casteels daartoe gelast sijnde, tselve aen Syne Ed*. te 
verthoonen.

9.

Den bailliu en sal niet convenibel syn voor schepenen in saecken 
die syn eygen persoon aengaen hoedanich die oock mochtpn wesen , 
maer sal voor den achtbaren Rade vant casteel betrocken moeten 
worden, ten ware hij sich gewillich neffens syn partye 't oordeel 
van schepenen submitteerde.
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10.

Den officier wert gelast hem tot hulpe ende exercitie van syn ampt 
te voorsicn met vier cloecke Nederlanders ende vier swarte dienaers, 
die alle liaer onderhout van montcosten uytte portie van sijne boeten 
moeten vinden, ende sullen daerenboven jaerlijcx van den Iïeere ge
nieten yeder Nederlander tsestich ende yeder swart acht en veertich 
realen van achten, ut art. 14 in de aennemingh van den bailliu in 
dato 4 February 1622.

11.

Voorts wort verstaen ende den bailliu toegeleijt een derde part in 
alle boeten ende eonfiscatien beneden ende tot hondert realen ende 
tgeene daerboven wesen sal, sal sijn aenpaert vallen tot discretie 

schepenen, ibidem art. 1.van
12.

D’een d’ander met geweer quetsende, sullen boven arbitrale cor
rectie van schepenen, verbeuren ses realen van achten, waervan den 
bailliu de helft sal genieten, ibidem art. 2.

13.
Van quetsingh ofte bloetlatingh met vuijst, hout, rottangh ofte 

steenslach, boven arbitrale correctie van schepenen te verbeuren twee 
realen, te verdeelen als vooren, ut ibidem art. 3.

14.
Simpele vuijst oft andere slach met rottangh, hout oft steen, son- 

der bloetlatinghe, een reael boven arbitrale correctie, te eygenen 
als int voorgaende artyckel, ibidem art. 4.

15.
Opt schouwen ende reijnigen van straten, tworpen van vuylichedcn 

voor andere luyden huijsen, erven ofte in burchwallen, wert den 
bailliu voor boete toegeleijt te weten:

Van yeder die eenige vuylicheden in de burchwallen werpt drie 
realen van 8n.

Item die eenige vuylicheyt in hoopen op strate voor ofte omtrent 
syn huys vergadert ende niet op de geordonneerde plaetsen by de 
vuylnisschuijten en brengt een reael van 8n.
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Item sal den bailliu sorge dragen; dat alle Sondagen ende andere 
hooge vier dagen, de straten ende burchwallen van de stadt behoor- 
lyck geveecht ende gereijnicht werden, op pene van een reael van 
acbten, die daervan in gebreecke blijft.

16.

Een officier soo van de stadt als vant casteel na negen uyren des 
avondts in droncken gelagen by den bailliu geattrapeert, sal ver
beuren een reael van achten, een simpel persoon een hal ven reael 
alsvoren, twelck den bailliu alleen sal genieten, ibidem art. 6.

17.

Dat boven ’t placcaet van den 28n. October 1620 tegen ’t speelen 
geëmaneert, alle ’t geit dat op de baen bevonden wordt daer men 
speelt, voor den officier verbeurt sal syn, neffens een boete van ses 
realen, te betalen bij de waerden in welcker huys gespeelt wordt, 
wel verstaende de Chinesen uytgesondert, die het speelen (in confor- 
miteijt van de resolutie bij den Heer Generael Coen op den ln. No
vember, anno 1620, genomen) mits desen toegelaten werdt, maer 
soo eenich Chinees hem vermenght met eenicli Nederlander, swart 
ofte andere, tsy die vry ofte in dienst sijn, sal in sulcken gevalle, 
boven de voors. boete mede verbeuren alles, wat bij den officier op 
de bane bevonden sal worden.

18.

Iemant, die na negen uyren geweertreckt, een ander quetst, slaet, 
stoot, sal dobbele boeten verbeuren ende boven dien arbitralement 
van schepenen gecorrigeert worden, uijt welcke amende den baillu 
de gerechte helft sal genieten, ibidem art. 9.

19.

Ende opdat ons ende onsen bailliu int aenpaert van de voorgesteldo 
boeten geen vercortinge geschiede, sal in dese onse stadt Batavia 
ende alomme door het gantsche Coninckrijcke van Jaccatra, niemandt 
tsy cappiteijn ofte overste der Chineesen, Jappanders ofte van andere 
natiën wie hij oock soudc mogen wesen, vermogen te apprehonderen, 
eenige persoonen in hechtenisse verseeckeren ofte arreateeren, als
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alleen onsen voorgemelden bailliu, ten ware den advocaet fiscael by 
preventie in saecken onse vryheijt, hoochheyt ende domeynen toe- 
cheerende, die in sulcken gevalle ncffens hem sijn offitie sal mogen 
exerceeren.

EED VAN DEN BAILLIU.

In den eersten beloove ick ende sweere dat ick de doorluchtige, 
Hooge ende Mogende Heeren Staten Generael van de Vrye Ver 
eeniclide Nederlanden, myne Souveraine, den Vorst Mauritius by 
der gratiën Godts, Prince van Orangien etc. als Gouverneur Cappn. 
ende Admirael Generael, de Heeren Bewinthebberen der Vereenichde 
Oost-Indische Compagnie in deselve landen, mitsgaders oock den 
Ed. Heer Gouverneur Generael over derselver staet in Indien ge- 
houw ende getrou sal wesen, ende dat ick hunne Hoog Mogende 
etc. dienen sal in desen staet van balliu vant Coninckrijck van 
Jacatra, met gantschen harten ende affectie, ende sal alle mogelycke 
vlijt aenwenden , ter eeren Godts, stichtinge van dese gemeente 
ende opbouwinge deser Hare Hoog Mogende Republycke ende ge- 
meene welvaert sooverre alst deselffde offitie vereijschende is.

Ten tweeden, ick beloove ende sweere, dat ick sal bevoirdcren goede, 
oprechte ende waerachtige justitie aen allen ende een yegelycken, 
die sulex versoecken sullen, sonder aenschou te nemen op winninghe, 
haet, nijdt ofte vriendtschap van yemanden ende sonder eenich 
persoon meer te favoriseeren dan recht ende reden toelatende sijn, 
beloovende in aller manieren te helpen bewaren het recht der Hoge 
Overicheijt.

Ten derden, ick sweere, dat ick alle saecken rechtelijck sal aen- 
brenghen aen schepenen deser steede ende van gelycken deselvige 
emstelyck sal vervolghen, mitsgaders daerin na belmoren ende ordrc 
by ofte van wegen de Hoge Overicheijt successivelijck te geven, 
procedeeren sal.

Ten vierden, ick sweere, dat ick mij met soodanigen part van 
boeten als mij bij schepenen toegewesen sal worden contenteeren 
sal, sonder yets meer van yemanden tsij dircctelijck ofte indirecte- 
lijck, hoe ende onder wat pretext tselve oock soude mogen wesen, 
te sullen pretendeeren.
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Ten laetston, dat ick in offecto nnor myn uyttorsto vermogen doen 
sal alle tgeen oen corlijck man goot ondo rcchtvacrdich administra
teur van soodanigen oflitie schuldich is endo behoort te doen, soo 
waerlyck moet mij Godt Almachtich helpen.

SCHEI JDINGHE TUSSCnEN DEN ADVOCAET EISCAEL ENDE

DAILLITJW DESEIt STEDE.

Alsoo voor desen tot meermalen, verschillen ontstaen syn tusschen 
onsen Advocaet Fiscael ter eenre ende den Bailliu deser stede ter 
andere syden over ’t stuck van yders jurisdictie, gesach ofte ap- 
prehendeeren, om hetwelcke voor te comen in toecomende, soo 
sullen de gemelde officiers om alle vrientsekap ende goede corres
pondentie voortaen te onderhouden hun conformeeren ende regu- 
leeren naer de articulen hiemaer volgende:

1.

Niemandt tsy suppoost vant casteel, borger, poorter ofte inge- 
seten deser stede, nochte oock vrembdelingh sal by de respective 
officiers, tsij in civile ofte criminele saecken, betrocken mogen wor
den als voor synen competenten rechter, dewelcke voor de suppoosten 
in alle saecken verstaen wert te wesen den achtbaren dagelycxschen 
Raedt, ende voor alle borgers, poorters ende vrembdelingken ’t 
collegie van schepenen, wel verstaende nochtans dat twee vremb- 
delingen in saecken alleen tusschen haer beyden betreffende, haer 
aen den Achtbaren dagelycxschen Raet ter eerster instantie sullen 
vermogen te adresseren.

2.

Maer ingevalle eenich suppoost vant casteel actie ofte pretentie 
mocht hebben op twee debiteurs (coreos debendi genoempt) beyde 
te samen ende clcx in solidum verobligcert sijnde, van dewelcke 
d’een een suppoost en d’ander een borger ofte vrembdelingh sij ofte 
beyde vrembdelingen, ende de saecke geen splitsinge lijden can, in 
sulckcn gevalle sal soowel den burger ofte vrembdelingh als sup
poost voor den achtbaren dagelycxschen Raedt convenibel wesen , 
gelyck mede soo wanneer óén vrembdelingh ofte meer, op een sup
poost en borger te samen actie heeft.
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3.

Ter contraire indien een burger op twee coreos ut supra geobli- 
geert, eenige pretentie liadde ende d’een van dier een burger ofte 
vreembdelingh ende d’ander een suppoost ware ofte twee vreembde- 
Iinghen, in gilleken gevalle sullen schepenen daer de kennisse aff- 
nemen; van gelycken indien een suppoost tegen een vreemdelingh 
ende borger ofte een vreemdelingh tegen twee borgers actie hadde.

4.

Indien binnen ’t ressort van de stadt gedelinqueert wordt ofte 
eenige questien ofte geschillen (amende ofte correctie medebren
gende) ontstaen tusschen een burger ofte een vreembdelingh ende 
een soldaet ofte ijemandt anders in dienste van de Generaele 
Compagnie, waerinne ’t recht van de Hoge Overicheyt bewaert 
moet worden, sal den bailliu daervan bij preventie aenclager wesen 
ende dusdanige gemengde saecken (borger ende borger alleen niet 
raeckende, maer borger ende soldaet ofte andere Compagnies die- 
naers te samen) sullen gesententieert worden bij de ordinaris sche
penen van de stadt, mits dat den bailliu gehouden sal sijn aen den 
president van den Achtbaren dagelijcxschen Raedt des casteels 
daerby te versoecken twee ordinary rechtsluyden uyt den voors. 
Rade, welcke twee voors. Commissarissen hare sessie, stem ende 
authoriteijt bij ende neflfens de voors. schepenen sullen hebben tot 
volcomcn uyttinge van de saecke ende langer niet.

5.

Wederom bij sooverre over delicten ofte transgressien van keuren 
ende ordonnantiën (vallende binnen ofte buyten ’t castecl tusschen 
een soldaet ofte andere dienaer van de Compagnie ter eenre, ende 
een borger ofte vrijman van de stadt ter andere sijde) partijen ge- 
calangeert, geaprehendeert ofte aengesproocken worden bij ofte door 
bevele van den Advocaet Fiscael (gelyck sulex betaempt ende be- 
hoorlijck is) dat alle tselfde op den eijsch ende aenclachte van den 
Advocaet Fiscael voors. aflgedaen, getermineert ende gesententieert 
sal worden bij den Rade vant casteel ten overstaen van twee 
schepenen uyt de stadt, welcke schepenen in gelijeken gevalle 
mede aldaer sullen hebben hare sessie ende stem als voren.

V*
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6.

Indien 't gebeurde, dat de Advocaet Fiscael mitsgaders den Bailliu 
van de stadt te gelyck quamen om eenige soldaten ofte volck van 
de schepen, scliuijten ende jachten, ende wat meer de Compie te 
water ende te lande dienst doet ofte vryburgers in gemengde saec- 
ken, t'apprehendeeren (gelyck tot bevoorderinghe van de justitie een 
yegelyck derselver sijn uijterste debvoir te doene schuldich is) sal 
den Advocaet Fiscael altijt hebben de preferentie, de gevangens 
naer hem nemen ende int casteel te rechte stellen alsvoren, in 
welcken gevalle den bailliu oock gehouden sal sijn den Advocaet 
Fiscael int apprehendeeren van soodanige delinquanten ^t’assisteeren.

7.

Soo het delict bij een borger ende vrembdelingh ofte vrembdelingh 
alleen geperpetreert ware, daervan sal schepenen de judicature toe- 
behooren, on vermindert nochtans des Advocaet Fiscaels actie, tegen 
alle persoonen indistinctelijck van dewelcke den achtbaren dage- 
lycxschen Raedt de eerste kennisse toebehoort, als daer sijn saecken 
staetsvrijheijt, hoocheijt, heerlijckheijt, rechten, domeijnen, finantien, 
lcenen, admiraliteijt ende piraetschap toucherende, die alle ter 
eerster instantie, tegen alle ende een yegelijcken sonder onderscheijt 
voor den Raedt voors. sullen gebracht werden, in welcken gevalle 
bij den Bailliu yemandt geapprehendeert sijnde, sal aen den Fiscael 
moeten overgelevert worden.

8.

Den Bailliuw en sal niet vermogen sonder speciael consent visi
tatie ofte huijssoeckinghe te doen int casteel ofte op des Compagnies 
schepen, gaende, comende ofte alhier ter rede leggende, noclite op 
schepen in dienste van de Compagnie wesende, gelijck hy mede 
niet en sal vermoghen aldaer yemant, om wat saecken het oock soude 
mogen wesen, 't sij dan suppoost, borger ofte vreembdelingh te 
calengieren , arresteeren , ghijselcn , apprehendeeren , goederen te 
inventariseeren ofte executecren, gelijck mede den advocaet fiscael 
oock sonder speciael consent niet en sal mogen in schepen, sclniy- 
tcn, jon eken oft ccnich vacrtuijch, vrije lieden oft vrcmbdelinghen 
toebehoorende, dan in sulcke saecken van dewelcke de kennisse den
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achtbaren dagelycxschen Raedt ter eerster instante soude mogen 
competeeren.

9.
Maer wel sal den bailliu vermogen in absentia ftsci favore justitiae 

et in flagranti delicto, daer het vertoeven periculeux is, te appre- 
hendeeren, arresteeren alle persoonen ende goederen geen uijtgeson- 
dert, binnen syne jurisdictie, mits conditie nochtans bij sooverre sij 
suppoosten sijn ende de goederen in prejuditie van den heer uyt- 
gevoert ofte versteecken souden werden, van die aen den Advocaet 
Fiscael over te leveren, om bij hem jegens deselve geregeert te 
werden naer belmoren, gelyck mede den advocaet fiscael in absentie 
van den bailliu reciprocquelyck in saecken den raedt noch hem niet 
toucheerende, in alle plaetsen sal vermogen ende gehouden syn 
te doen.

10.

Alle frauden ende verswijginge van convoyen, licenten, tollen der 
incomende ende uijtgaende goederen ende wat voirders daeraff de- 
pendeert, daervan sullen de breucken den Advocaet Fiscael aan- 
coraen ende den bailliu daertegen sal genieten de boeten van alle 
accijnsen, pachten ende voorts van alle andere impositien binnen 
t’ ressort deser stede ende den platten lande by den Heer ingestelt, 
mede dat den bailliu sal gehouden wesen sijn recht daervan voor 
den Achtbaren dagelycxschen Raedt te voirderen, als sijnde saecken 
de domeynen ende finantien van den Heer betreffende.

11.

Uijt de boeten van der Chinesen hooftbricfkcns sullen de gemelte 
Fiscael ende Bailliuw neffens alsulcke officieren meer als bij den 
Edelen Heer Generael daertoe speciaelijck mochten geadmitteert wor
den , genieten de twee derde parten, blijvende ’t resteerende derde 
part voor den Heer.

MANIERE VAN PIIOCEDEEREN IN CRIMINELE SAECKEN.

Alsoo in alle staten onder den inwoonderen ende andere veeltijts 
criminele verschillen ontstaen, die onder particuliere niet anders als 
met veel s,chandaleuse injurien ende opprobrien plegen affgehandclt
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te worden, soo is’t; dat wij orame sulcx te verhoeden, gemerckt oock 
den Heer in soodanige saecken altijt geinteresseert blijft, gcdispo- 
neert hebben als volcht, te weten:

1.'
In criminele verschillen sai ydereen vermogen aenclager te wesen, 

maer opdat de saecke met meerder aansien geinstitueert ende ver- 
volcht worde, sal den Advocaet Fiscael ofte Bailliu bij blijckende 
delicten ofte stercke presumptien hem in de saecke mede voegen, 
ende die ten uyteijnde deduceeren.

2.

Iedereen criminelyck aengesproocken wesende, sal vermogen sijn 
saecke door eenen procureur te verantwoorden, mits noclithans dat 
neffens den procureur den principalen selffs (’t sij die in apprehentie 
sij ofte niet) telckens ten dage dienende synen persoon in rechte sal 
moeten presenteeren.

3.

Den accusateur ofte aenclager sal van alle preuven ende bewijsen 
geinstrueert moeten verschijnen, syn saecke bij eijsch, antwoord, 
replycque ende duplycque moeten bedingen, ten eijnde door lange 
duijstere ende twijffelachtige proceduyren den verweerder in aensien, 
eere ende middelen geen interest en lijde ofte in droevige hechte- 
nisse come te vergaen.

4.

Den aenclager bij gebrek van claer bewijs ofte bekentenisse van 
de geaccuseerde, sal tot supplement van preuve, niet vermogen te 
eijsschcn torture als op aendringende ende als infaillible presump
tien , twelck hem bij den rechter nae gelegentheijt van saecken toe- 
gestaen ofte affgeslagen worden sal.

5.

De maniere van pijnighen sal by den rechter staen om die langli ? 
cort, licht oft swaer tc maecken na syn goetduneken, ende sai de 
torture altijt moeten geschieden ten overstaen van twee Gecommit
teerde Raden, metten Secretaris, die alles distinctelijck acnteijc- 
kenen sall.
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6.

Ende en sal liet tortureeren niet meer als eens mogen geschieden, 
ten waere op nieuwe inditien, in welcken gevalle sulcx alsdan van 
den rechter de novo versoclit ende toegestaen moet wesen.

7.

Ende omme te verhoeden Iangduerige litispendentie in crimineele 
saecken, mitsgaders alle deductien van proces in proces, die by 
wege van appel souden mogen gepractiseert werden, is geordonneert 
dat niemant criminelijck aengesproocken, ovenvonnen ende gecon- 
demneert sijnde, sal vermogen te appelleeren, tsy van interlocutoire 
ofte diffinitive sententien, die ter contraire (na voorgaande approbatie) 
ter executie sullen geleijt worden.

8.

Welcke sententien, alsoo meestendeel den lijve oft leven aengaen, 
opdat die te aenzienlycker mogen geexecuteert worden, mitsgaders 
geen schandale ofte opspraecke onder den volcke en verwecken, sal 
tot een perpetueel executeur van dier een Christen swart verordon
neert werden, die met behulp van een ander tot hem, alle soodanige 
vonnissen uytvoeren sall.

VAN ARRESTEN.

1.

In den eersten en sullen geen arresten mogen gedaen werden op 
ymants persoon ofte goet, tensij met consente van den Bailliu deser 
stede ofte president van schepenen, ten ware sulcx geschiede bij 
hooger last ende consent, in saecken de Ilooge Overicheijt aengaende 
oft die geen uytstel lyden conden.

2.

Een suppoost vant casteel tsij saldaet, bootsgesel ofte andere 
Compagnies dienaer, en sal noch in persoone, noch in wapenen, 
ofte yet sulcx, daer hij mede dient, niet mogen gearresteert wor
den , alsoo den Heer aen sijnen dienst gelegen sy, ende en sal in 
sulcken gevalle een crediteur in tyts moeten op sijn ende soodanige
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debiteur voor synen competenten rechter moeten betrecken, sonder 
dat t’arrest op synen persoon, reeckeninge oft verdiende gagie ge
daan eenige juresdictie fundeer en sall.

3.

Geen Nederlandts oft geenich ander inwoonder van wat natie hij 
sij, onder ’t vaendel van de burgerlycke wacht sorteerende, gelyck 
mede geene inwoonderen sonder exeptie in dese stadt ofte ten platten 
lande gehuijst ende gehooft sijnde, sullen in liaere persoonen ofte 
goederen arestabel sijn, ten ware suspect de fuga waren ende sulcx 
bij apparentien coste bewesen worden.

4.

Twee vrembde uyt de jurisdictie onder den Staet der Vereenichde 
Nederlanden in Indien sorteerende, sullende d’een d'ander alhier 
niet vermogen te arresteeren, ten ware het verschil ofte schuit om 
welcke ’t arrest geschieden soude, alhier ontstaen ende gemaeckt 
ware, maer sullen maelcanderen voor hunne competente rechters 
moeten betrecken, doch sullen den anderen in saecke van loopende 
schulden, wel vermoghen t’arresteeren, twee vrembdelinghen van 
verscheyden jurisdictiën als boven, sonder behoeven regard te ne
men oft de schuit in questie hier oft elders gemaeckt sij.

5.

Alle vrembdelingen (uytgesondert die in ambassade oft eenige 
publycque commissie tot ons comen) sullen in lijff ofte goet mogen 
gearrestecrt worden.

6.
Alle gedane arresten sullen op suffisante burgerlycke cautie ont

slagen ende geeslargeert worden, ten ware ymant gearrestecrt ware 
pro judicato solvendo.

7.

Eenich arrest gedaen wesende op ymants persoon ofte goederen 
sal den arrestant tselvigc binnen drie dagen den rechter moeten 
aenclagen om de uijtwinninglie desselffs te bevoirderen, op pene 
van nulliteijt van den geseijden arrest ende dat den gearresteerden
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syn goederen sal mogen versenden ofte oock selffs vertrecken, mits
gaders sijn geleden schade op den arrestant verhaelen.

8.
6

Doch soo den gearresteerde corter expeditie begeerde ende niet 
geraden wordt soo lange te vertoeven, soo sal hij vermogen den 
arrestant in rechte te betrecken om te verstaen redenen van arreste 
bij forme van eijsch.

9.

Ingevalle eenich borger, sich selven voor een vreempt persoon 
borge stelt, mits beloovende ’t gewijsde voor de gearresteerde te 
voldoen ende den vreemde op soodanigen borchtochte ontslaegen 
wert, sall alsulcken poorter voor ’t gewijsde aengesproocken wesende, 
sich niet mogen behelpen met sijn borgerrecht.

10.

Ingevalle yemant tsij burger, inwoonder oft vreemdelingh gearres- 
teert ware ende men by apparentien bevondt dat niettegenstaende 
’t arrest lichtelijck soude comen te vertrecken, sal in sulcken ge
valle den arrestant om sijn schade voor te comen van den gearres
teerde vermogen borge te eijsschen voor’t naercomen van den arreste 
ofte by weygeringh van dien, denselffden met consent van den officier 
te doen gliijselcn, ende bij sooverre ymantt boven arreste quame te 
vertrecken, sal voor syn arrest braecke verbeuren vijftich realen 
van achten.

VAN EEN DESOLATEN BOEDEL.

De dagelijcxsche ervarentheijt leert ons, dat in alle staten ende 
republycquen, bij versterven ofte faillieeren van personen derselffilcr 
boedels ofte om de veelheijt der schulden, van hare crffgenamcn 
onaengetast, van hun selffs verlaten ende geabandonneert worden, 
waerinne wij (omme alle confusie ende fraude voor te comen, ten 
eynde yedereen aen syn gcrechticheijt come te geraecken) willende 
als in alle andere saecken ordre stellen, dienaengaende gedisponeert 
hebben , als volclit:

1.
Eerstelijck ingevalle ymant onser ondersaten ende borgeren bij
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tegenspoet in coopkandel, verlies ter zee ofte andere ongeval, in
solvent quame te worden, ofte by versterven eenen desolaten boedel 
ackterliete, sal sulcx bij de gemene crediteuren, den bailliu ende 
gerechte aengedient worden, opdat bij deselffde alsulcken goederen 
als by den insolventen, overledene ofte syne erffgenamen naerge- 
laten, desert gebleven ofte metten voet gestooten sijn, in bewaerder 
handt genomen mogen worden.

2.

Ende ten eynde alle frauden geweert blyven, sal niemant der 
crediteuren, int bijsonder in alsulcken boedel, daervan den debiteur 
doot ofte gefailleert is, vermogen te treden, dien te aenvaerden, 
sijn selven als in fraudem aliorum te beneficeeren, ende ingevalle 
sulcx bij ymandt derselfder quame te geschieden, sal soodanige in 
alsulcken gevalle van de genooten ofte versteecken goederen restitutie 
moeten doen, als na rechten, ende daerenboven bij den rechter ge- 
mulcteert werden, naer behooren.

3.

Maer sullen alle de crediteurs int generael in seecker gedesi- 
gneerde plaetse gelyckelick by den anderen moeten verschijnen, om 
op soodanigen boedel ordre te beraemen ende met advys van allen 
ofte de meeste stemmen uytte geseijde crediteuren twee curateuren 
off meer te verkiesen, die de administratie van den verlaten boedel 
sal bevolen worden.

4.

Ende sullen soodanighe curateurs terstont naer haerlieden ver- 
kiesinglie alsulcken goederen als in den boedel soude mogen be
vonden werden ter presentie van eenen secretaris ofte notaris, 
mitsgaders twee getuijghen, getrouwelijeken ende distinctelijck op
nemen ende behoorlijeken inventariseren.

3.

Sullen de voorschreven curateurs soodanigen boedel in sulcken 
forme gehouden sijn te administreeren, als sij naer liaer beste weten
schap ten meesten voordeele van de gemeene crediteurs sullen be-
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ende als een goet ende oprecht vader desvinden te behooren 
huysgesins voor syn eygen doen soude.

6.

Sullen wyders letten off niets tot naedeel der andere crediteuren 
vermindert ofte vervrempt sij, oft den overledene ofte gefailleerde 
in fraudem aliorum eenige syner debiteurs quijtgescliolden ofte der- 
selfifder panden ontslagen beeft, twelcke ingevalle bevonden wort 
sullen de curateurs daervan restitutie begeeren, soodanicb als na 
rechten betamelijck is.

7.

Sullen insgelycx de goederen, bij soodanigen boedel bevonden, 
ten meesten proffijte van de gemene crediteurs gehouden syn te 
beneficeeren, d’uytstaende schulden te innen ende voirders alle saec- 
ken, actiën, praetentien, questien, verschillen ende processen den 
overledenen ofte gefailleerden toebehoort hebbende, soo in 't ageeren 
als exipieeren, met advys van luijden hun des verstaende uytvoeren, 
soo als sij in hunne eygene saecken doen souden.

8.

Den boedel geeffend synde, de goederen vercocht, de schulden 
geinnet, de processen volvoert, sal onder de crediteuren over de 
deuchdelijckheyt van yders actie ende dicnvolgende over de prefe
rentie gedisputeert werden int bywesen van twee schepenen, gelyck 
mede gedisponeert sal worden over de concurrentie, soo als men 
bevinden sal te behooren.

VAN GEPRIVILEGIEERDE SCHULDEN.

Opdat de goederen van eenige debiteurs ofte desolate boedels 
vercocht ende te gelde gemaeckt, mitsgaders alle de oncosten naer 
behooren, daervan getrocken sijnde, op de distributie van de over
schietende penninghen tusschen de crediteuren hiernaer te minder 
dispute ofte swaricheyt mochte vallen, soo hebben wij met goet- 
vinden van onsen Rade hoochnodich geacht op de preferentie ende 
concurrentie derselfder te disponneeren in der forme als volcht:

1.
Eerstelyck dat na de costen van executie op de penninghen van
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ecnige vercoclite landen, tuijnen, bosschen, huijsen, vruchten, meu
belen , daerop staende, geprocedeert, voor allen anderen gcprefereert 
sullen worden de collecten, thiende ofte vierde pcnninghen, ofte 
sulcken gedeelte als den Ileere voor syne gcrechticheyt sal compe- 
teeren, die de leste ofte voorgaende eygenaers van deselve vercoclite 
goederen, nocli scliuldicli souden mogen wesen, tsij dat deselffde by 
den secretaris, ontfanger ofte ander publycq persoon, mochten ver
streek! ende uytgeleijt sijn, ofte niet.

2.

Wanneer volghen sullen de arrebeytsluyden, die aen de nodige 
ende proffijtelijcke verbeteringhe van de goederen, tsy in beslooten, 
bepaggeren, beploegen, betimmeren ofte andere diergelycke mochten 
gearrebeijt hebben, mitsgaders alle diegeene, die eenige materialen 
tsij tot verbeteringh , opbouwinge ofte reparatie van eenige huijsen, 
wooningen, beplantingen van thuijnen als andersints gelevert sullen 
hebben, die ten aensien van de gerequireerde peupeleringhe ende 
cultivatie deser landen voor de custinghbrieven, over den coop van 
de geseijde goederen ende voor alle andere, tsij voorgaende ofte 
nacvolgende soo gehipothequeert, als personele crediteuren op de 
penningen van soodanighe huijsen, landen, thuijne etc. daer den 
arbeijt ofte leveringh aen gedaen is, procederende, sullen worden 
gcprefereert, byaldien sylieden daervan besegeltheijt ofte schepen- 
kennisse hebben genomen, soo niet, dat sijlieden in allen gevalle, 
11a de bezegcltheden voor alle hantschriften ende loopende schulden 
sullen gaen, welverstaende nochthans , dat het arrebcytsloon altijts 
voor de materialen sal worden geprefcreert, soo wanneer des arre- 
beyders ende leveraers actie gelijck is, anders sal besegeltlieyt altijt 
voorgacn.

3.

Ten derden, de custinghbrieven by lesten eijgenaer over den coop 
van desellTde landen, thuijnen, bossclien, erven, huysen etc. verleent.1

4.

Ende acngaende de mcubile goederen ofte de penninghen daervan 
procedeerende, daerop sullen vooreerst geprefcreert werden, jae selfs 
mogen vindiccercn ende als haer eijgen goederen, indien sij bc-

6V.



I

82

geeren, naer hun nemen ofte de vercoopinge gedoogende, de pennin- 
ghen daervan procedeerende bij preferentie' genieten., degene die 
deselve goederen aen den laetsten eygenaer om contant vercocht 
hebben, ende van de belooffde cooppenninghen noch onvoldaen sijn 
gebleven, ofte die daervan sullen hebben wettelijck transport ende 
opdracht voor ’t faillissement van den transportant gepasseert, mits 
aen den eijgenaer van de landen daerop eenige ofte getransporteerde 
beesten mochten geweijdet hebben, betalende de weijde voor al- 
sulcken tijt als die daerop geweyt sijn.

5.

Daerna sullen volgen degeene, die ter cause van landt ofte huys- 
huere ten achteren sijn ende deselffde meubelen ’t sij bestiael, 
vruchten, huijsraedt ofte anders in ofte op hare landen ende huijsen 
etc. hebben, die oock op de meubelen sullen worden geprefereert, 
daervan den eygenaer, naer date van de gemaeckte huere aen 
ymant transport mochte gedaen hebben, welverstaende mits dat den 
verhuurder alsulcken goederen op synen grondt sal moeten doen 
arresteeren.

6.
Ende voorts in de overschietende penningen soo van de landen, 

huijsen, erven, meubelen, bestiaal, vruchten ende andere goederen, 
sullen naer de voorgenoemde schulden geprefereert sijn diegeene, 
die mogens de dispositie van beschreven rechten ofte politieque or
donnantie ende de keuren hiernaer desnoots te maecken, eenige, tsij 
legale, conventione, expresse ofte stilswygende hypotheque, is com- 
peteerende, nae de ordre daerin bij de voorseyde rechten ende 
politieque ordonnantie gestatueert.

7.

Welverstaende, dat altijt de jonger speciale hypotheque in confor- 
miteijt van de voors. politieque ordonnantie sal gaen voor ouder 
generale.

8.
Ende dat geen schriften, contracten, schepenkennissen; notarialc 

acten, vonnissen, overleveringlien van rentebrieven ofte acten van
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verbintenissen eenige preferentie sullen geven, ofte eenige renten 
ofte inmeubile goederen mogen affecteeren, tensy deselve voor sche
penen daer de goederen gelegen sijn- verleent, gepasseert ofte aldaer 
bij den constituant waren geren voieert, bekendt gemaeckt ende op 
de stadts ofte plaets boecken geregistreerk

9.

Nae de geprefereerde sullen de overschietende penningen onder 
de concurrenten gedeijlt ende gedistribueert worden, pennighs,ponts, 
gelijcke, mits dat onder deselfde nochtans oock sal werden gehouden 
d’ordre van alle geprivilegieerde schulden, als van dootschulden, arre- 
beijtsloon, geleverde materialen ende andere diergelijcke, denwelcken 
na rechten eenige privilegie sonder hypotheque is competeerende, 
ende die geen expresse hypotheque ofte verbintenisse voor haer 
t’achterheijt, als voren geseijt is, en hebben genomen.

10.

Ten welcken eijnde de goederen voors. in der maniere als boven 
geseijt is, geexecutcert ende vercocht sijnde, alle crediteuren van 
eenigen dcsolaten boedel, ofte andere persoonen, derwelcker goe-. 
deren by executie vercocht werden, daervan d’eygenaers fugityff 
sijn ofte latiteeren, by affixie van billietten y twee Sondagen te vooren 
aen te slaen, geciteert ende gedachvaert sullen worden omme tegens 
seeckeren geprefigeerden dacli daernaer te compareeren ende aldaer 
te disputecren op de preferentie ende concurentie in de penninghen. 
van de vercochte goederen geprocedeert.

11.

Ende tegens de noncomparantcn, als geseyt is, deffault verleent 
sijnde, sullen voorts de penningen op den cyscli van de comparan
ten gedisponneert synde, onder de gescijde presenten verdeylt wor
den, volgens ende in conformiteijt van de sententie, die daervan 
bij schepenen van der plaetsen gegeven sal werden.

12.

Dat de lichters van soodanighe penningen voor de lichtinghe dcr- 
selver gehouden sullen wesen te stellen cautie, subject den ge-
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rechte der plaetse, indien namaels ymant mochte comen heter recht 
ofte actie hebbende.

12.

Ende ingevalle namaels ymant quame verthoonende ouder ende 
beter bescheijt, als degene die ofte by concurentie ofte by prefe
rentie eenige penningen souden mogen gelicht hebben, ende dat hij 
eenige wettige ende aennemelycke redenen wiste te allegeren, waer- 
omrae hy hem ten gestelden dage om op de preferentie ende con
currentie te disputeeren, voor schepenen niet en hadde laten vinden, 
sal in sulcken gevalle gehouden wesen alle concurrenten ende’jongste 
ofte minder geprefereerde ter concurrentie van sijne somme te doen 
roepen, omme de gelichte penningen wederomme te brengen, sonder 
dat bij insolventie van eenige lichters, de solventen beswaert ofte 
meer als hun aendeel gehouden sullen syn uyt te keeren, maer sal 
die schade comen ten lasten van dengeenen die versuijmpt sal hebben 
den gestelden dacli van compareringhe waer te nemen. 1

XII. Resolutie van Gouverneur-Generaal en Rade van 
Indie, waarbij de „ landen en thuynen voor desen 
by forme van leen uytgegeven, van voors. servi
tuten en beswaernissen geëximeerd en ontlast 
worden, mitsgaders deselve voor vrije eygen allo- 
diale en patrimoniale goederen gereputeerd wor
den en men deselve voovtaen doneren sal.”

Maendach, lra0 Februarij A°. 1627.

Nacdat by ordre van d’Ed. II>'. Generael door den E. Pictcr Vlack, 
raedt van India, als zijne Edts gecommitteerde op den 23en January 
past0 aen den ordinai*y raedt van Justitie deses casteels collegialiter 
vergadert synde, namentlyck:

■

1. Het plakkaat betreffende de slaven deden wy niet mede, als voor ons doel 
van minder belang.



85

Jan van der Burcli ,
Adriaen, Antheunisz.,
B. Cunst,
Diedlof Speclit,
Daniël de Bucquoy,
Isaack Havart,
Jacob Schram; voorgehouden ende in deliberatie 

gegeven was, ’t naervolgende poinct, raeckende de voordernisse ende 
welstandt deser repubtycke van Batavia, te weten: Alsoo voor desen 
onder titel ende forme van leen aen verscheyden borgers ende inge- 
setenen deser stede, seeckere thuynen ende perceclen landts, soo 
nu ende dan uytgcdeelt syn geweest, welcke volgens de conditiën 
in de leenbrieven gestipuleert, behalve eenige speciale servituyten, 
oock in cas van gelicentieerde alienatie tclckens subject blijven aen 
den Heer te betalen de gerechte vierde part van de prijs ende 
aestimatie der vercochte percelen ende thuynen, om welcke oorsaecke 
soo ’t schijnt ende de dagelycksche ervaringe selfs oock aenwijst, de 
eygenaers ende possesseurs derselver niet alleenlyck in gebrecke blij
ven de culture ende aenplantinge van dien naer belmoren niet te 
voorderen ende deselve met eenige expensen te meliorcren; maer 
dat sommige selfs hare plactsen abandonneren ende wederom laten 
verwilderen, oorsaecke de possesseurs haer ontsien cenigen byson- 
deren arbcydt ofte oncosten te doen tot melioratic van hare landen 
ende thuynen, siende dat sy de gewcnschte effecten van haren 
arbeydt noch de verhoopte vruchten van hare expensen, die sy in ’t 
begraven, beslooten, beplanten, betimmeren ende andersints tot ver- 
beteringhe van dien dragen mosten, niet souden connen genieten, 
ingevallc tclckens in cas van alienatie gehouden souden blijven do 
gerechte vierde part van de vercochte erven en thuynen aen den 
heer te betalen, alsoo de nootlyckc oncosten, welcke aen de landen 
ende thuynen gedaen moeten werden, vooralsnoch d'aestimatie van 
de gronden selfs verre te boven gacn, waerdoor d’eygenaers mette 
provenuen tegens haren arbeydt ende verschotten vooreerst nergens 
nae gcsoulagccrt nochte gcrccompensecrt conncn werden; maer ter 
contrarie in grootc beswacrnisse blijven steccken ende soo wanneer 
haer dan by ccnich vercoop van de Iconen begeerden te ontlasten 
door de beswaernis van den vierden penning geschapen staet in
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groote schade te vervallen, behalve dat den hatelycken naam van 
leenen selfs, als synde sooveel servituten ende beswaernissen onder
worpen, de borgerije afkeerich maeckt eenige plaetsen onder alsulc- 
ken titel te versoeken, laten staan te besitten, waerdoor by compt 
dat de culture der landen niet naer behooren gevordert werdt, ende 
de verwilderde landen tot groote verachteringe, schade ende prae- 
juditie van den Staet van Batavia woest ende ongeeygent blijven 
leggen, of liet om voor verhaelde redenen niet raedsamer ware 
omme de possesseurs van eenige leenlanden - ofte thuynen van de 
voors. scrupulen te ontlasten, gelyck mede om de culture ende aen- 
plantinge in ’t aenstaende meer ende meer te voorderen, dat men 
alle thuynen ende landen, onder den titel ende by formc van leen 
voor desen uytgegeven van de voors. servituten en beswaernissen 
eximeerde ende deselve stelde in staet als vrije eygen patrimoniale 
ende allodiale landen, van welcke volcomen eygendom ende des- 
selfs dispositie onder eenige ordinare recognitie van ’s Ileeren ge- 
rechtigheyt by de possesseurs zy; waerop de gemelte raedt, naer 
rype deliberatie ende behoorlyck debat van saecken, haer advys 
in naevolgende maniere gegeven heeft, te weten: dat men in dese 
tedere ende opcomende republyckc den odieusen naem van leenen 
in soo cleyne parceelen als tot noch toe uytgegeven syn, niet en be
hoorde te gebruycken ende dat de beswaernissc wegen de betalingc 
van den 4en penning der vercochte landen aen den heer alsmede 
d’andere servituten, de culture ende aenplantinge grootelyckx ver- 
achteren, weshalve men de voors. landen, hoven ende thuynen soo 
binnen als buyten ’t ressort deser stede gelegen, tot noch toe uyt
gegeven ende naermaels noch uyt te geven van voors. beswaernissc 
behoorde t’ontlasten ende deselve te reputeren als vrij eygen ende 
allodiael goet, die in cas van alienatie met den thienden penning 
van den vercoop, als synde ’s Ileeren gcrcchtichcyt gelyck alle 
andere uytgegeven huyserven deser stede behoorden te bestaen ende 
alleen subject te blijven aen den Heer de thienden van de jaerlyck- 
sche vruchten op de landen ende thuynen vallende te betalen, son- 
der eenige andere erkentenisse ofte voordere belastingen onderwor
pen te zijn.

Welcke voors. advysen van de ordinaren raedt van Justitie voorn, 
aen den Ed. IIr. Generael geexhibeert ende overgebracht synde, werdt
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voors. poinct by syne Ed. alsnu geresumeert en de praesente raden 
van Indien mede voorgestelt, omme soodanige conclusie endc arrest 
daerover genomen te werden als de meeste stichtingc, welstandt 
ende progres deser republycke sonde mogen vereysclien.

Waerop naer revisie ende sericuse overweging gcmelter advysen 
met eenparige stemmen goedt gevonden ende gearresteert is 
de borgerye ende goede ingesetenen deser stede tot de culture ende 
aenplantinge van de onbebouwde ende woest leggende landen in ’t 
aenstaende des te meer t’animeren ende deselve in d’expensen, 
welcke tot melioratie ende baveninge van dien noodich te suppor- 
teeren hebben, eeniclisins te subleveren, gelyck mede den odieusen 
titel selfs van leenen uyt de gedachtenissen ende servituten d’ccnige 
oorsaeck soo ’t schijnt van de groote verachteringe in ’t havenen, 
bebouwen, beplanten als andersints van de ongehavende ende wilde 
bosschcn ende landen tot noch toe ontstaen, dat men alle tuynen 
ende landen onder den titel ende by forme van leen, voor desen 
uytgegeven ende naer desen noch uyt te geven, van voors. beswaer- 
nissen ende servituten eximeren ende ontlasten, gelyck mede deselve 
voor vrye, eygcn, patrimoniale ende allodiale goederen reputcrcn 
ende doneren sal, mits dat deselve subject sullen blyven d'erkente- 
nisse van thiendcn der vruchten ende gewassen ende voorts in cas 
van veralienatie den 10cn penning van den vercoop.

Voordcrs etc...............................................
Actum in ’t castecl Batavia, datum ut supra.

P. de Carpcntier, Jacqucs Specx, Pr. Vlack, 
Pr. van Duynen, Antonio van Diemen, 
Jacob van Dooreslaer, secrt8.

omme
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XIII, De Gouverneur-Gencraal Pieter de Carpentier en 
Kade van Indie aan de Bewindhebbers der gener. 
O. I. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, 27 January, 1625.

Verleeden soomer is den Mattaram met alle syne macht (dus in 
1624) nae gesecht wordt 160 duisend man sterk, te water en te 
lande nae Madura ende Sourabaya opgetrocken, ’t heele eylandt 
Madura (daer omtrent 50000 weerbare mannen op waren, na ’t seg- 
gen van de Javanen) heeft hy ingenomen. Ses duysent ghemeen 
volck, de veltoverste ende veel andre groote meesters van des Mat- 
tarams syde synder gebleven, ende soo een van de machtichste 
coninxkens op Madura de syne niet aff ende den Mattaram toege
vallen hadde, soude liet vry wat camperlyck (sic) gestaen hebben.

Sourabaya heeft het uytgchouden, veeler opinie is, dat hy het 
toecomende soomer emporteeren sal. Resteert dan aen de oostcant van 
Java niet meer als die van Giry ende Balarnbangam te conques- 
teren. Eenige meenen, nadat het om d’oost van Java beslecht wcrt, 
dat het dan op Baly wel gelden mocht.

In ’t lioff van de Mattaram was mompelingh van Bantliam, van 
Batavia wert geen vermaen gedaen o ff omdat geen cans daeraen 
sien off om ons t'abuseren. Soo men om des rys wille ende de 
traflycque uyt des Mattarams landt syne vyantschap nyetwat mydcn 
most, soude het onses oordeels niet qualyck gepast hebben, dat 
men Madura ende Sorabaya had mogen in staedt mainteneren, om 
hem daarmede wat in balance ende ommesicht gehouden te hebben, 
want soo machtigen ende toenemende nabuer vry wat suspect is.

Wat Bantliam belanght, daer en sal by onses bedunekens, sonder 
alvooren onse bewilliginghe te hebben, niet nae staen, want te 
lande derwarts te trecken, comt seer ongelegen, ende te water soude 
hy hem, sonder van ons wel verseeckert te wesen, jae sonder onse 
assistentie niet wel derven vertrouwen. De tommagon Bouraxa heeft 
ons voorleden jacr eens van Bantliam getoetst, gelyck wy U Ed.
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doenmaels geschreven hebben, oft gebeurde (dat) wy nae desen in 
ernst daerom aengcsocht wierden, wenscliten wy wel UEd. goeden 
raet ende ordre, hoe ons daerin gedroegen sullen, in cas dat Ban- 
tliam met ons noch niet verdroegen waere en tot geen rcdelijck ver- 
draeh verstaen wilde.............................................................................

'

IS»

Mits alle ’t vaertuygh van des Matarams’strant ’t voorleden jaer 
meest tot den oorlogh geemploijeert is geweest, hebben wy hier tot 
in Augusty toe weynich toevoer van ryst becomen, waerover wy ons 
soo benauwt vonden, dat wy genootsaect syn geweest op verscheyden 
tyden schepen nae Tegal, Damack, Kendael ende Japara om rys 
te zenden, waermede ter nauwernoodt bequamen drie hondert vyf- 
tien last en dat wel dier, van 30 tot 50 Realen ’t last, met liant- 
vulling aen eenige grooten, alsoo daertoe verbodt was, datter geen 
rys uytgcvoert mocht worden. Om niet both verlegen te vallen, 
vonden wy goet een gesanth met een vereeringhe van een Arabisch 
paert als andersints aen den Mattaram te zenden, alsoo men ons te 
verstaen gaff dat liy verwondert was, waerom wy aen hem niet en 
sonden gelycq ’t jaer te vooren, een heusche vermaninge van gepre
tendeerde obligatie. T’is een cleene saecke soo hy daermede te 
paeyen sij dat men daerin continueere tot dat beter op ons voor
deel staen, ondertusschen mogen ons dacr niet op 'vertrouwen; maer 
wy hoopen de saecken soo te schicken, dat wy alleen aen den Mat- 
tarams goeden wille niet en dcpendecren voor sooveel den rys 
belanght. In Augusty passato sonden wy onsen ghesant met het 
gesclienck aan Syne Majt., deden hem begroeten ende geluck wcn- 
schen met syne nieuwe conquesten, mitsgaders onsen dienst ende 
continuatie van vricntschap aenbieden.

De besendingh was hem ten lioogsten acngenaem, wat hy in syn 
lant luidde, was t’onsen besten, liy excuseerde hem, dat den oorlogh 
oorsaecke was (dat) weynich praauwen van zyn ondersaeten op Batavia 
geweest waren, soo hacst die inquaemen soudc deselvc met rys en 
alderhande provisien derwaerts sonden, drie inconvenienten seyde hy 
dat den rys in syn landt dat jaer overcoinen waren, namcntlyck de
sen swaeren oorloglic, die extraordinaris veel na hem gesleept hadde, 
item vcrachtcringo in den landbouw ende cyndclinghc (gclyck het 
waerlieyt is) ’t quaelycq geslaechde gewas, door gebreck van reegen.

'--i
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Uy versocht voorts, dat wy Sorrobaya niet wilden assisteeren, 
dat oock geen schepen om te handelen derrewaerts sonden senden, 
alsoo die van Surrobaya syne vyanden waeren, hadden wy yets van 
doen, dat conden wy in syn landt, dwelck voor ons openstont, 
beter coop als in Sorrobaya becomen.

Nae dese besendinge ende wedercompste van ’t vaertuygh van 
den Madureschen tocht syn hier ettelycke prauwen met rys ende 
andere provisien gecomen, doch weynich nae onsen eyscli aenge- 
bracht — ’t lieele voorleden jaer, syn hier tot Batavia met prauwen 
uyt des Mattarams landt niet meer in alles gecomen, als 655 lasten 
rys, hiertoe hebben wy selffs van Java met onse schepen gehaelt 
385 lasten, ’t samen 1040 lasten, dat is alles wat wy van Java 
becomen hebben, Bantham heeft nae onse gissinge vier a vyff hon- 
dert last getrocken. Nae Malacea, connen niet vernemen, dat van 
Java eenigen rys versonden zy..............................................................

Dese slappe toevoer uyt des Mattarams lant, waerin voor als noch 
Batavia’s leven meest bestaet, heeft slappe neeringhe ende groot 
claegen onder de burgers gecauseert, hoewel het noch redelyck 
ende beter affgeloopen is als ’t hem wel heeft laten aansien. Nict- 
tegenstaende desen slechten tyt, soo hebben d’ordinarii incompsten 
van Batavia ’t sedert January 1G24 tot January 1625 opgebracht, 
gelyck UEd. per d’ontfangen boecken sien mogen: Realen 80715J.

Om in toecomendc wat beter op ons voordeel te geraccken ende 
in soo gTooten rysnoot niet meer te vervallen, syn vast doende, ons 
eygen landt met de slaven te bebouwen. De Chineesen hebben wy 
mede daertoe geanimeert en aen alle die liaer tot rystplantcn willen 
begeven, vrij hooftgelt toegeseyt, voor soovcel inaenden als den 
bouw sal dueren, dacr beneffens t’ecrste gewas vry van tiende. Tot 
veertich persoonen hebben de conditie gcaccepleert en ’t rysplanten 
by der liandt genomen, wy hoopen datter eerlange meer toecomen 
sullen.

De slappe neringe en daerby de groote dicrte in den rys heeft 
vry wat claegens gecauseert, vcele niet begrypende wacr het van 
daen compt, datter soo cleenen scheut in den handel geweest zy, 
neemen oorsaecke om de tollen ende impositien te taxeeren even 
off die den burger -onder hielden ende de vreempde traffyquantcn 
diverteerden. Deze dachten souden niet eens gedacht syn geweest
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soo hier ’t voorleeden jaer uyt des Mattarams landt maer duysent 
a vyftien hondert lasten rys meer, gelyck in voortyden aengebracht 

die ongetwyfelt souden gevolclit liebben, soo den oorloghe 
en ’t mislucte gewas geen obstakel gegeven hadde.............................
waren

j

Sedert May 1623, dat wy de stadt Batavia begonden uyt te leg
ende met een aerde wal te besluyten fgelyck in onse voorgaende ge- 
adviseert is) syn by liberale inwilliginge van de Nederlantsche, 
Ckineesclie en Jappansche burgerye deser stede, tot op desen dach 
toe gecollecteert, twee en tseventich duysent ses honderd guldens.

Waerinne de chineesche burgerye gecontribueert heeft f 60700
Item de Nederlantsche Burgerye.................................
Item de Japansche natie...............................................
Item resteert noch aen de geconsipieerde collecte te 

innen omtrent.......................................................................

- 10300
1600

5000

Sa . . f 77600
Met welcke penningen d’oostsyde van de stadt, beginnende van 

de rivier aff tot bycans aen ’t plain van ’t fort, syrnle ruyrn drie 
hondert roeden, met een aerden wal en gracht beslooten is, cos-
tende tsamen aen arbeytsloon..........................................

Item twee steene reduyten inde bollewerckenvanvoorsz.
wal in calcq en steen opgetrocken............................ .... .

Item voor de stadts poorte ende een bruggc over de
stadts gracht.......................................................................

Item voor ’t graevcn van burghwallen tot ophooging en
gcrieff van de stadt........................................................

Item voor ’t ophoogen van verscheyden straten . . .

f 67700

- 10800

2300

- 11600
3200

f 95600

Alle welcke wcrckcn 18000 gids. meer bedraegen als de gecon
sipieerde collecten uytbrengen, die de burgerye versocht heeft tot 
op een beteren tydt verschooten mochten werden, wy hebben goet- 
gevonden sulcx t’avoyeren en ’t surplus uyt d’ordinarij incompsten 
soolange te verschieten, lioopende dat UEd. tselve niet quaelyck 
nemen sullen.

Hiermede is de stad in redelycke dcffcntie ende voor d’ingesetcnen
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ongelyck geriefelycker als te vooren, soodat wy voortaen ophouden 
sullen den burger met eenige nieuwe wercken meer moeyelyck te 
vallen......................................................................................................

Om de gemeente noch in meerder leven t’onderhouden, mede 
omdat het een noodich werck was, hebben wy een sclioole in de 
stadt gerecht, daer de Nederlantsche en de Javaansche jeucht in de 
fondamenten van de Christelycke religie geinstrueert, in alle goede 
zeeden opgetrocken ende alsoo tot bequame instrumenten van de Re- 
publicq gefatsonneert mochten worden, ende om sulck een werck buytcn 
sonderlinge beswaringe van de Cornp0 te doen, mitsgaders tot soulaes 

den burger, hebben wy een lothery tot desen eynde doen op
rechten, die ongeveer sooveel rendeeren sal als dit gebouw sal eo- 
men te costen, synde ’t meerendeel van desen inlegh by Comp8 die- 
naers, soo hier van landt, als van de schepen ende van andere 
quartieren gefourneert, eenige burgers die van vermogen syn, hebben 
daermede van haeren overvloet wat toe geteykent. ’T gemelte ge
bouw is ses en dertigh vadem langh en vyff vadem wyt, van twee 
verdiepingen met een solder in calck en steen opgetrocken, sal 
omtrent 20 duisend gids. comen te costen. T’en sal niet alleen tot 
een sclioole van kneclitgens, maer oock tot een vrouwenhoff dienen, 
daer de meyskens onder ’t gouvernement van bequame maitressen, 
schickkelyck opgetrocken ende in allerhande feminine liandtwercken 
gestileerd sullen worden , synde naest de kerek een van de allcr- 
noodichste ende dienstichste wercken, die men in Batavia soudc 
mogen voornemen.

Noch hebben wy uyt de donatien (tot een kerckclyck gebouw van 
langerhandt versamelt) een kerekhoff begrepen ende een propere provi
sionele kerek daerop gerecht, alsoo t’oudc huys, daer men duslange 
den dienst in gedaen heeft, voor d’aenwassende gemeente veel te 
cleen viel. In somma wy hebben alle middelen aengewent, om met 
verbeteringhe van de stadt ende met de minste beswaring!) van de 
(lomp*, geduerende desen slappen tydt, d’onvermogende ghcmccnte 
in gestadich werck ende de burgerye in ’t generael in omracslagh 
ende leven te houden.

’tVerleedcn droogc Mouson, heeft den brandt tot twee rcysen, 
de stadt dapper getreft, veel rieden liuyscn weghgenomen, de burgers 
wat ten achteren gestelt ende nochtans, door den nieuwen aenbouw,

•L
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almede wat leven gecauscert, invoegen dat Batavia vcrscheyden 
tegenspoeden in syn progres ’t voorleeden jaer uytgestaen heeft.

’T glietal van d’ingesetenen is nocli al goclyck in eenen staedt 
als tjacr te vooren, daervan wy UEd. doenmaels de beschryvinge 
gesonden hebben.

D’aenteelinge van Ncderlandsche kinderen gaet wel toe, ’t schynt 
de procreatie wat vigoureuser ende bestendiger wil wesen, als met 
den eersten; doch daer is noch weynigh van te zeggen.

Wat de Christen gemeente in Batavia belangt, die neempt dagelycx 
meer ende meer toe, op d’aencompste van de predicanten met de 
schepen Gouda ende Hollandia hebben wy alhier eene solempneele 
vergaderinge doen beleggen, van alle de presente kerekendienaren 
ende kerekelyeke persoonen omme, ten overwesen van onse gedepu
teerden, den jeghenwoordigen standt onser Kercken in Indien t’exami- 
neeren, alle ingccropen abuisen te redresseren ende een provisionele 
ordre naer’t gebruick der gereformeerde Kercken in Nederland!, 
mitsgaders nae de gelegentheyt en den eysch deser landen te be
ramen , waernae haer alle Kercken onder des Comp1. gebieth in Indien 
sorterende, voortaen sullen hebben te regulceren. Wat in dese ver
gaderinge verhandelt is, daervan gaet hier nevens extract uyt het 
kerekboek, waeraen ons gedraegen.

Met Bantam staen wy noch in eenen graed als voor desen, sy 
lacten ons met vreeden ende wy houden haer reede na ouder gewoonte 
beseth...................................................................................................

In Martio lestleeden wiort ons door eenige geaposteerde van 
Bantam groote lioope tot verdragh gegeven, ende hardt aengliehouden, 
dat wy macr een gesanth aen den Pangoran senden wilden, men 
vcrseeckerde ons van admissie, audiëntie ende goet bescheyt; omdat 
niet schyncn sonde wy uyt cygen capritie eenige occasie mochten 
overslaen , hoewel wy weynich vertrouwen daerop stelden, wierd 
niettemin by den raedt van delfentie goet ghevonden, dat men eenige 
van wedersyden uit beyder namen (i. c. uit naam der Engclschcn en 
der Nederlanders) met een proper geschenk naer Bantam committeren 
soude
gclyck alle de voorgacnde vruchteloos afgcloopen, solider dat de 
gesanten eens tot cntrance in Bantam, wy laten staen tot audiëntie

Macr dese besending is mede
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geadmittecrt wierden............................................................................
Eenigen syu van gevoelen, dat hy noch liever des Mattarams 

syde als d’onse verkiesen sal, eensdeels omdat hy twyfelt off wy hem 
tegen den Mattaram souden derven assisteeren en beschermen connen, 
mede van wegen d’onversoenlycke religions liaet, die hy tegen de 
Christenheyt in ’t generael, gelyck mede de verbitterheyt, die hy 
tegens de Nederlanders ende den Batavischen stact in ’t bysonder 
is dragende; t’is te gelooven dat de vreese van den Mattaram hem 
wel meest bewegen mocht, waer dat hy evenwel religions en staets 
haet tot een deckmantel van syne ingenomene vreese voor den Mattaram 
gebruycken sal. Eenige goede bekenden van Cheribon hebben ons 

wisse tydingh in ’t secreet aengedient, dat Banlam binnen twee 
off drie maenden ten langsten, sich onder des Mattarams obediëntie 
sal begeven oft dat de Mattaram hem den oorlogh sal aendoen. Den 
Coningh van Cheribon ende den Tommagon van Tegal, die maegli- 
scliap met Bantam syn, arbeyden seer om Bantham tot goetwillige 
obediëntie te bewegen.

Dat Bantham den Mataram groot ontsacli toedraecht, is nu onlangs 
gebleeken, aen seeckeren Coningh, die met syn hofgesin ende mobile 
schat van Madura tot Bantham gevlucht ende van den Pangeran 
vrientlyck ingenomen was, welcken gevluchtcn Coningh naderhant 
van den Mattaram gheëyst ende een expres gesandt daerom gesonden 
synde, de pangeran van Bantam sonder eenig dilay datelyck met 
schat en al in handen van syn dootvyandt overgelevcrt heeft, die 
corts daemae met noch verscheyden andere gevangene Coningen ende 
grooten van Madura voor de stadt van den Mattaram al’t samen 
gecrist ende omgebracht syn.

Hier is en passant aen geweest een gesant van den Coningh van 
Cheribon, die met een peert uyt des Mattarams naein nae Bantham 
gesonden wiert , om’t selve aen den Pangeran in recognitie van 
desen voorverhaelden dienst te vereeren. Wat uyteompst dese saecke 
nemen sal moet ons den tyt loeren.

UEd. gelieven ondertusschen te gedeneken, byaldien wy met den 
Mattaram, Bantham en mogelyck oock met d’Engelsen te gelyck 
weder in liaspelinglie gheraccten, als nae uyterlycke apparentien wel 
soude connen gebeuren, item soo den Coningh van Macassar yets op 
Banda oft in de quartieren van Amboina attentcerde, gelyck sulex

voor
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item soo den Tarnataen in de 
Moluccos of Amboyna mede yets vreemts voornam, gelyck Iiy alrcede 
teeckenen daervan gegeven heeft, dat wy in sulcken gevalle wat 
heter van Nederlants volck dienden gesecondeert te worden 
UEd. staet in Indien sonder affbreucq na heliooren te mainteneren, 
mitsgaders om den handel sonder verachteringh overal te mogen
vervolgen..............................................................................................

Den elfden december passato, syn d’Engelsen met haer volck, 
schepen en al haren ommeslach van Batavia vertrocken, laetende 
haer leedige logie alhier met drie oft vier persoonen besetli ende 
syn na de straedt Zunda geloopen, alwaer sy haer op seecker Eylant 
(by haer Lagunda genaemt) verstercken, met meninghe soo sy uyt- 
geven, om aldaer een Anti-Batavia te stabilieren. T’is een eylant, 
dicht aen de vaste cust van Sumatra, heel buyten ’t vaerwater van 
de straet gelegen, omtrent vier mylen westelycker als ons eylandt 
Cebesce, soo dat wy tusschen haer en Bantam gelyck middenweechs 
leggen...................................................................................................

mede niet sonder ommesien is

om

Tot UEd. naerder ordre sullen wy geen voorder ouverture in den 
handel van Choromandel doen.

Om alle desordre en schade voor de Comp. in voors. handel ten 
reguardc van de vrye lieden, na vermogen voor te comen, hebben 
wy met Schoonhoven den 25cn Juny laetstleeden een provisioneele 
ordre na de custe gesonden, waernae haer alle vrye lieden soiulen 
hebben te reguleren in ’t stuck van den vryen handel op de custe 
Choromandel, hoe UEd. deselvc bevalt ende wat UEd. voorder op 
den vryen handel in Indien goet vinden te disponeren, sullen ’t syner 
tydt verwachten.

Ondcrlussehen Ed. Ileeren, gelieven UEd. onder correctie te ge- 
deneken, U eygen ingesetenc en ’t ingewant voor uwen staet hier 
in Indien niet ’t onthouden, ’tgene onscr crftVyandcn de Portugesen 
en Spaugcarden niet beletten connen, ’tgene de Engelsen, Francen, 
Deenen, Maleyers, Clingen en alle andere vrienden in de coop- 
stadt van Batavia en in alle andere vriendenplactsen vrystact. 
De Compagnie sal ’t allecnc niet affgacn, dat haero ingesetenen 
soiulen moogen omvamen, maer alle de voorverhaelde natiën sullen 
daermede hun portie in affsteeckcn. UEd. sullen daertegen d’incomp-
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sten by increment van de trafilqec tot Batavia alleen gauderen en 
staet sal by verrykinglie van d’inges etenen maer te meer ver-uwen

seeckert worden, ter contrarie wat UEd. de vryelieden liicrinne 
besnyden, dat gedyt soowel tot voordeel van d’Engelsen ende anderen 
als voor de Compie. en d’ondertusschen weerlioudt liet ’t progress 
van den staedt tot nadeel en veraclitering van de Comp'e. alleen.

XIV. De Gouverneur-Generael Pieter de Carpentier 
aan de Bewindhebbers der gen. O. I. Comp. 
(Ileeren XVII) (via Soerattc, Perzie en Aleppo 
over land gezonden.).

Batavia, 14 Augustus, 1625.

Soo grooten alteratie ende onlust als tusschen UEd. en de En- 
gelsclie Comp. aldaer over verscheyden questien, maer insonderheyt 
over d'exeeutie van Amboina ontstaen waren, immer soo grooten 
vrientscliap ende ruste is hier ’tsedert onsen jongsten door Godts 
sonderliuge besehickinge tusschen ons ende d’Engelsen alhier wel 
onverwacht ende ongesien gevolcht. Met onsen jongsten hebben wy 
UEd. geadviseert hoe sy in December laetsledcn met alle haercn 
omslach in de strate Sunda vertrocken waren, met intentie omme 
liaer aldaer te vesten. Naerdat sy liaer tot in May aldaer ont
houden , vele moeyten met fortificeren ende timmeren genomen, 
groote miserie uytgestaen ende door extraordinari sterfte ontrent 
360 personen in soo cortcn tyt op ’t voors. cylandt begraven had
den, mitsgaders dat d’overgeblevene tot soo soberen getal ende 
swacken staet gereduceert waren, dat onmachtshalve niet langer 
op liaer selven aldaer bestaen conden, maer t’eenemael d’injurien 
des tyts ende d’ongenade der heyloose mooren geëxposert laegen, 
hebben sy eyndelingh onsc bystant ende hulpe ernstclyck aengesocht 
omme liaer van daer te removeren ende met alle haeren omslach 
andermael op Battavia te brengen, waerop wy sonder ecnich difii- 
culteyt ofte uytstel te soecken, liaer promptelyck met volck ende



97

schepen geassisteert ende op den 10 Jnny laestleden, met alle liaer 
schepen wederom tot Batavia gebracht hebben, alwacr wy haer 
andermael minnelyck ontfangen, mitsgaders met een treffelycke huy- 
singe ende erve, welcke tot een publycke schole ende vrouwenhoff 
geapproprieert hadden, tot haer woning annex, voor een redelijck 
stuck geit geaccommodeert hebben. Nae sy ons verklaerden, sullen 
niet licht weder onderstaen van Battavia te scheyden, maer hebben 
voorgenomen met hooge obtestatie in alle eenparicheyt ende vrient- 
lyckheyt, gelyck als tot noch toe gebleken is, met ons overeen te 
comen, Wat de verleden verschillen, misverstanden ende querellen 
belangde; die souden langer niet gedacht werden, maer altsamen 
op naerder decisie, accord ende reglement van Europa rusten; onder- 
tusschen hoopen wy hier met den anderen, als vrunden ende geal
lieerde toestaet, in alle voorvallende gemeene saecken, soo t’accor- 
deren, dat wy UEd. met soo swaere questien ende verschillen nae 
desen niet meer sullen behoeven moeyelyck te vallen.

Wat de gemeene deffentie mitsgaders den gemeenen handel van 
de Molucquen, Amboyna, Banda ende Paliacatta belanght, daerin 
sullen d’Engelsen tot naerder ordre uyt Europa niet treden ende al 
wilden sy schoon, soo ontbreeckt het haer aen de macht. . . .

XV. De Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier en 
Rade van Indic aan de Bewindhebbers der Gen. 
O. I. Comp. (Hceren XVII).

Batavia 27 October 1625.

T’sedert onse jongste voorloopende advysen over lant, p. vias de 
Suratte en Persien, gedateert den 14 Augusty en 12 Sept. 11. . . 
syn hier van t’vaderlant wel aengecomen de schepen &c. . . .

1G25) heeft sicli Surabaya in handen vanDese soomer (i. e. curr. 
den Mataram opgegeven, sonder slach off stoodt, alleen door verloop 
van volcq en hongersnoodl, soo dat oockuaewy verstaen van 50 a 60

7V.
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duisend sielen, welcke in Surabaya plachten te wesen niet booven 
de duysent overgebleven waren. Die van Giry off de Bouckit synde 
wel soo stercq van volck als Surabaya was, lydcn mede grooten 
hongersnoodt, vermits de landbouw door den oorlogh vermindert en 
den toevoer te water beletb word, soo dat ’t volck met duysenden 
van selffs verloopen ende den Paus van Giry sich eerlangh sonder 
volcq sal vinden, waerna den Mattaram alleen tracht. De roep heeft 
langli gegaen, dat na Balambangang een leger soude trecken; doch 
desen soomer is daer niet op gevolght, men rught mede den Mattaram 
toecomende jaer wel iets op Baly mocht voornemen, veeler gevoelen 
is dat hij ’t emporteeren zal.

De Coniugh van Cheribon en de Tommagon van Tegal hebben 
last van den Mattaram om Bantham tot manschap te brengen, off 

weygerich sy, den oorlogh aen te doen, tegenwoordigh heeft 
Bantham syu ambassade tot Cheribon, alwaer sy bynae den heelen 
soomer geweest zyn, ende door de ordre van den Mattaram tegen 
des Pangerangs dancq gedetineert worden.

T'voorledeu jaer is in des Mattarams landt door schaers gewas, 
groot gebreck van rijs geweest, dit jaer is ’t gewas beter geslaecht; 
doch op lyfstfaffe mach geen rys by iemand uyfc liet landt vervoert 
worden, als alleen by den Tommagon van Candael........................

soo

Dit jaer heeft den Mattaram een generaele schattingh over syn 
gantsch lant gelicht, te weten: van yder Chinees die een vrouw
hout 10 tayl off.............................................................

Item van eenloopende Chineessen 8 tayl off . . .
Item van alle getrouwde Javanen, welcke syn natu

rellen ondersaten syn, twee tayl off............................
Item van eenloopende gesellen een tayl off . . .
Item van alle syne nieuwen veroverde slaeven, soo ' 

van Madura als Surabaya een quart lteaels off . . . 
welcken schattingh gegist wiert in alles te sullen opbrengen niet 
min als 80 duysent Tayl. 1

Van Batavia te beoorlogen is gants geen gcwacli en wie wy 
daervan doen ondervragen , elck verseeckert ons dat de Mataram

Realen 22}
18

4-1
2]

1, De Tlinil = 2 Realen geeft: 1GO,000 Realen of 400,000 gulden.
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niet light nae Batavia taelen sal, alsoo liy noch altyt met victorie 
gevochten heeft, ende die glorieusen tytcl niet geerne tegen Batavia 
in hazard zoude stellen; maer ondertusschen schynt hy de saecken 
daernaer aen te schicken, om sich vast meester van alle omliggende 
landen te maecken ende om Batavia met synen rys en andere ge- 
rielfelyckheden uyt syn landt, sooveel in syn vermogen is, alsdan 
met des te minder ommesicht te quellen.

Omdat die van Samadangh, Batavia te na en te verre van den 
Mattaram laegen; maer insonderheyt omdat sy Batavia, soo met 
timmerhout, koebeesten ende buffels, gelyck UEd. voordesen ver- 
staen hebben, geassisteerdt hadden, heeft hy alle ’t volcq van 
Sammadangh gelicht en dieper in ’t landt vervoert, soodat wy oock 
van daer geen ontseth van beesten meer te verwachten hebben . .

Omdat wy ons op den toevoer van Java soo weynigh verlaeten 
mogen, hebben wy bytyts naer verscheyden quartieren ordre ende 
tot dien eynde oock expres schepen gesonden, tot opsameling wel 
van 2000 lasten ryst ende meer, te weten naer Suratte, Choro-
mandel, Aracan , Chiam en Japan, etc......................... ....

De vrye lieden van Batavia hebben wy mede soo gcanimeert ende 
geholpen, dat sy met drie goede jachten ende twee tamelycke 
joncken, dit oostcr mousson naar Patany ende Chiam gevaercn syn, 
mede tot opsameling van rys.................................................... .... .

Batavia is, Godt lofl’, noch in goeden doen, de toeloop van natiën 
neemt dagclycx redelyck toe ende is tsedert onse jongst gesondene 
rolle, van volck meer vermeerdert als gemindert, hoewel de sterfïte 
vry wat wcghgeslcept heeft, insonderlieyt onder de Chinesen, daer- 
van wy als menschen, d’ongcstadicheyt van de moussons d’oorsaecke 
toeschryvcn, ’t gepasseerde westermousson heeft sulcken gewelt van 
water gestort, dat de rivierc van Batavia buytcu menschen ge- 
dencken, verre boven hacren hoogcn oever ’t gantsche landt omber, 
soo geinundcert heeft, dat men de bosschen en de hooglie velden 
met scliuyten condc bevaeren, door welcke inundatie ’t landt soo 
vol gebleven is, dat dit oostermousson tselve niet heeft connen op- 
droogen, wacrdoor oock extraordinaris doergaens veel regen gevallen 
is, soodat men qualyck van droogc mouson weet te spreecken,
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waarop een weccken tyt ende conscqucntelyck siecte en sterfte ge- 
volgt is.

Door den schaersen toevoer uyt des Mattarams landt syn wy al
mede, gelyck ’t voorleden jaer, genootsaeckt geweest om leven onder 
de burgery, insonderlieyt onder de Chinesen, tot bevoordeling niet
temin van de noodwendige fortificatie, van Batavia’s ordinary in- 
compsten wat liberaelder te spenderen, als wy wel gemeent hadden 
te doen...............................................

Bantham continueert noch in syne oude obstinaetheyt ende wy in 
de gewoonlycke besettinghe, naer d’advysen welcke van seecker 
gevangen Nederlander van daer becomen hebben, had daer onlangs 
de spraeck gegaen, datter een gesandt naer Batavia soude coomen 
om met ons in vredehandeling te treden; doch door d’oneenicheyt 
van de grooten heeft tot noch toe geen effect gesorteert. Groote 
sterffte heeft Bantham mede dapper getroffen en in vyff maenden 
tyts, na geseyt worde, wel de derde man over 't gansche ryck 
wecligenomen.

De soon van den voorgaenden Coning van Jacatra, die dus lang 
obscur en als een privaet persoon geleeft heeft, is by den Pan- 
garam weder tot staet geadvanceert met een quitesol over 't hoofft 
en met de helft van syns vaders goederen gedoncerdt.

Den Pangaram van Augjar is een swaere geldtboete opgcleydt 
omdat hy aen de Nederlanders en d’Engelsen peper soude vercocht 
hebben, ende sitten daer beneffens veele mindere personen in ap- 
prehentie, beticht van peper uytgevoerdt te hebben. Den Coning 
van Bantham, volgende de voetstappen van den Maüaram , hadde 
alle de Lamponders aen de oovercuste van Sumatra mede een schat
ting van vier realen p. hooft opgcleyt.

In somma ’t volck wcrt met sterfte, oorloge, slappe neering, diere 
lyftocht en sware schattingh meest over gantsch Java besocht.

In Cheribon alleen syn by opgenoraen lyste, dit ooster mousson ge
storven over de 2000 mcnschcn, in Candal, Tegal, Japara en alle 
de seevlecken van Java tot Surobaya toe, mitsgaders op vcrschcyden 
plaetsen binnenslants syn mede ontallycke veele menschen gestorven 
en al meest van een subite borstsiecte, welcke de lieden soo be- 
naut, dat se in een uyre gesont en doot syn. In Batavia weet men 
noch weynich; insonderlieyt onder onse Christen Burgerye van desen
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overgang tc spreecken, hoewel al eenige van dit ongemack mede 
Avegligenomen syn........................ .

Van Cheribon verstaet men, (dat) de Mattaram off soo hy nu 
genoemt wordt, de Chocchoenan, aen synen Raet soude verhaelfc 
hebben, hoe hem door een goddelyck visioen in witten gewaede by 
nachte geopenbaert is, byaldien hy syn ryck in vrede begeerde 
te bezitten, datter vier van d’aldergrootsten in 'syn ryck mosten 
wechgenomen worden sonder te denoteren welcke; doch dat de 
Mattaram alreede selffs vier persoonen soude genomineerd ende 
vraegsgewyse aen eenige van synen raedt voorgestelt hebben.

De Coningh van Cheribon, een verresiende man, omtrent de kon- 
dert jaren oudt, vindt hier een ander prophetie tegen, namentlyck 
dat Godt den Mataram met een verkeerden raet tot ruyne van syne 
tyrannische heerschappye inspireert ende hem alsoo synen val door 
syn eyglien grooten toebereydet, byaldien hy dese openbaring voor- 
neemt ter executie te stellen.

T’sedcrt vertreck van UEd. jongste retourschepen van hier syn 
geen differenten van sonderlinge gewielde tusschen ons en de En
gelse; raaer wel seer groote onverwachte veranderingen voorgevallen.

Iloe sy liaer den elfden december a°. 1624 van Batavia naer La- 
gundy geremoveert hadden, tot wat 'een ellendigen staedt sy op 
Lagundi vervallen, hoe ernstich sy onse hulpe versocht, hoe prompt 
wy haer geassisteert en met al haren desolaten ommeslach van 
scliepen en volck den 13 Juny laetstleden weder op Batavia ge
bracht, vricndelyck ontfangen en naer ons vermogen met huysingli 
en plaetse versien, wat conformable confcrentien wy ’t sedert haer 
compstc met den anderen tot een vricndelyck en eenparich verdracli 
in ’t voorvallende sonder implicatie van eenige gepasseerde verschillen 
gehouden hebben, ende hoe ondertusschen do volle observantie van 
’t tractaet tot naerder decisie van d’overgesonden versehilpoincten 
buyten effect is rustende; item wat bcsluyt met den anderen, soo 
d’unanimc deffentie (doch ongclycker macht) van den Suratschen 
en Persischen handel tegen den algemeenen vyand genomen, eyn- 
delinge, wat confcrentien ende discordant bcsluyt wy over de def- 
fentie van den Jambischen peperhandel tegen d’opprcssic van den 
Atchinder gehad hebben. Met de particulariteytcn van allen desen, 
willen wy UEd. patiëntie in desen niet lastigh vallen, te meer alsoo
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het maer tot iteratie van de neffensgaende missiven en acten van ’t 
gepasseerde tusschen ons en d’Engelsen tenderen soude....................

:

Sy hebben ons afgevoordert wat wy voer de gedaene assistentie 
pretendeerden, om ’t selve ten daneke alhier te betaelen, wy von
den niet goet iets daervoor te eysschen, maer hebben ’t selve tot

Alsoo d’onse
op Cebesce dagelycx begonden in te vallen ende eyndelinge niet 
beter geschapen stonden te vaeren, als d’Engelsen op Lagundy 
hebben wy ons volck mede van daer gelicht en ’t fort geslecht, te 
meer de besettinge van dien, ten regarde van d’Engelsen, nu niet 
langer van noode was, ende dat oock dese eylanden , vermits haere 
vergiftige exhalatien voor menschen, gans inliabitabel syn, gelyck 
by voorige maer insonderheyt by dese jongste sterfte van d’Engelsen 
ende invallen van d’onse, by experientie bevonden is........................

UwEd. discretie gereserveert.

enz

C"

XVI. De Gouverneur-Gcneraal Pieter de Carpenticr 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Ileere XVII.)

Batavia, 3 february, 1626.

T’sedert, enz

Met Bantham gaen de saecken nocli al op den ouden voet, onlangs 
geleden, syn hier op distincte tyden twee geapostcerde geschoren 
Chinesen van Bantham geweest . . 
seyden, aen ons gesonden, om onse gesintheyt te vernemen en ofi’ 
wy niet genegen souden wesen in vredehandeling met den jongen 
Coningh van Bantham te treden, mitsgaders een publieke besending 
aen hem te doen, willen ons versceckeren by aldien wy resolveerden

. . secreetelyck soo sy

;
l
l
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denvaerts te senden, niet meer gelyck voor desen sonden afge wesen 
worden, alsoo den ouden Pangoran door welckers toedoen alleen sulcxs 
geschiet was, nu in ’t Gouvernement niet meer te disponeeren hadde 
en dat den jongen Coningh gans tot vrede inclineerde, te meer alsoo 
Bantham in vreese stont, dit aenstaende drooge mouson van den 
Mattaram besoclit te werden, daer sy weynich werck van souden 
maecken, indien met ons maer in goeden vreede stonden. Wy dienden 
hierop, dewyle voormaels tot vier besendingen toe naer Bantham 
gedaen waren en altyt repulsa geleden hadden, dat wy de simpele 
bootschap van soo obscure personen niet conden aennemen, om ons 
wederom in hazard van een publiek affronte te stellen; doch gaven 
haer niettemin te kennen, hoe wy tot vrede gants genegen waren 
en soo’t den Pangeran ernst was (gelyck sy van liaere meesters wege 
affirmeerden) dat dan sooveele souden sien te wege te brengen, (dat) 
den Pangoran eerst een aennemelyck persoon aen ons sonde en soo hy 
beschaemt was opentlyck sulcx te doen, dat het bedectelyck tsy dan 
tot Batavia ofte aen onse schepen voor Bantham geschieden mocht, 
’tsoude ons genoech wesen, wanneer maer de minste credibele ver- 
secckeringe van des Pangoran’s goede genegentheyt conden bespeuren • 
met syne schaemte waren wy niet gedient; maer wilden die zelffs 
wel helpen bcdecken, geerne de minste wesen en hem aen d’eere 
laeten. Dit expediënt docht haer mede goet, hoewel liever gesien 
hadden, ons op hare simpele aenspraccke hadden laten bewegen, 
syn echter dese polstasters met dese antwoordc naer Bantham ver 
trocken om dien met hare meesters te communiceren ende weder 
bcscheyt daerop te brengen.

Wy syn van gevoelen, soo lange die van Bantham van ons ofte 
den Mattaram, ’tvier niet nader geleyt wert, dat noch wel lange jaren 
even obstinact blijven mocht, ten ware bij inlantsche verarminge, 
verloop van volck off schcuringe tusschcn de grooten. Behalven dat 
wy wel versceckert syn met naejagen en aensoecken by die van 
Bantham geen voordeel te behaelen sy , soo compt het ons nu vry 
wat ongelegen (in dese schaorsheyt van comptant sittende) om 
d’openingc van Bantam te voorderen, te meer wy verstaen ende 
cenichsints nareeckencn connen, d’Engclscn noch treffelyck mot realen 
ende silver voorsien syn, ten anderen soo en isser (onses oordeels) 
voor Batavia’s progres gcens schadelyckcr studt als Banthams openinge,
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tensy de conditiën van accordt vry Ponsen voordeele conden gesti- 
puleert werden, daertoe alsnoch weynicli apparentie is.

Wij twyfelen seer off Bantham met den Mattaram niet eens sy, 
alsoo syne gesanten seer naer ’t hele Oostermouson in Cheribon ge
legen hebben , onder pretext dat sy tegen haeren danck daer gedc- 
tineert wierden.

De Coning van Palembang heeft mede een Ambassade aen den 
Mattaram gesonden, met seven oliphanten ende andere geschenken, 
tot wat intentie is niet seecker, naer de geruchten loopen, sonde 
den Palembander aen den Mattaram syne assistentie geboden en 
gevoirdert hebben , om Bantham gesamenderhandt aen te tasten.

Alle dese besendingen souden wel heel contrarye en op eene 
santa ligua tegen Batavia mogen aengeleyt sijn, ende dat al van 
langer hant ten tyde van der Engelsen residentie op Lagundi, alsoo 
wy verstaen, den broeder van den gouverneur van Japara en een 
grootmeester van Bantham in legatie op voorsz. eylandt aen haer 
gesonden syn geweest, tot wat eynde staet noch te raeden, te meer 
oock omdat met de jongste brieven van Siam tydinge becomen heb
ben, hoe ’t voorleden Ooster Mouson de mare daer sterek geloopen 
hadde en oock by den Coningh, de grooten ende gemeene man voor- 
seecker gehouden wiert, dat de Mattaram en die van Bantham, 
Batavia afgeloopen hadden, welke tydinge in Cliiam soo aengenoo- 
men was, dat men d’onse aldaer met de neck begon aen te sien en 
credit te weygeren, ... tot dat ’t wapen van Enchuysen met 
capitael en beter tydinge daer arriveerde, jae de portugeesen in 
Chiam brandeden over dese tydinge victorie en luydeden publycke- 
lyck haer doeken, dese selve luglit is almede op gelycken tyt tot 
Atchin en verscheyden andere omliggende quartieren gevloogen , jae 
oock tot op de custe Choromandel toe, ’t schynt de myne voor den 
tyt moet geëventeert wesen en dat haeren port* meer van verre gc- 
hoort, als naeby vernomen is; maer ondertusschen, de geruchten 
van Batavia’s onderganek dus verbreyt wierden was ’t selve door 
Godes genade soo te water als te lande in redelycker en getrooster 
dispositie, besicli met de stadt te verbeteren , ’t casteel te vers tere - 
ken, de schepen te versorgen en scherp de wacht te houden.

Seeckeren Renegado, in Cheribon woonachtich, van wiens vrient- 
schap wy aestime maecken, gelyck men van sulcken gemeenelycken

!
1

*
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doet, meer om uyt haren valsclien ommegang ende verkeerde rap
porten , als haren goeden ende sinceren raet cenich voordeel te 
haelen, verseeckerde ons omtrent dien tyt hy hooch en by laach, 
de Mattaram nemmer meer op Batavia iets soude attenteren, alsoo 
hy den luyster en faem van syne dimmende victorie niet licht daer- 
tegen hazarderen soude, jae dat den Mattaram veel wercx van Ba
tavia maecte en ’t selve voor syn Malacca hielde, van waer syn 
gerieff tot allen tyden van veele behoeften becomen conde.

Beyde de Tommagons van Candael en van Tegal hebben hier 
tegenwoordich een deel prauwen met omtrent vyftich last rys ge- 
sonden........................................................................................... .... .

Den Tommagon van Tegal heeft ons in ’t secreet doen aenseg- 
gen, de Mattaram dit aenstaande drooge mouson vast voorgenomen 
soude hebben Bantham aen te tasten ende dat hy en den Tomma
gon van Candael beyde veltoversten van des Mattarams leger souden 
wesen , voorhebbende mettet leger te water naar Tanahara te ver- 
trecken ende aldaer te landen, doch dat de voors. Tommagons 
en passant alvooren met weynich volex tot Batavia soude comen, 
omme met ons alhier broeder van de saccke te spreecken, op 
allen ’t welck de Tommagon van Tegal ons in ’t secreet doet 
affvragen, hoe ons dese zaecke behaecht en wat wy daerop ant
woorden. OfF dit eene Gabangsche pitsjaringh sy gelyck de Pan- 
garans van Bantham en van Jaccatra, a°. 1618, met ons alhier voor 
hadden, dan oiï ’t een ander toets sy, sal ons den tyt leeren. 
Ondcrtusschen hoopen ons, met Godes hulpe, voor hunne valschc 
practyqucn wel te hoeden en tegen openbaer gewelt in parate de- 
fentie te stellen.

Hiervoren enz....................................................................................
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XVII. De Gouverneur-Generaal Pieter de Carpentier en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der gener. 
O. I. Corap. (Heeren XVII).

Batavia 13 dee. 1626.

Den ouden obstinaten Pangoran, Gouverneur van Banthara, is in 
May past0 overleden. Corts voor syn doot, maer insonderheyt daerna 

door seeckeren Chinees, met namen Simsuan (een grootsyn wy
debiteur van de Comp.), expres, soo hv seyde, van den Coninck 
en de grooten gesonden, (gelyck wy dat buyten twyfel houden) 
aengesocht geweest, om eenc bcsending naer Bantham te doen, ons 
versecckerende van des Conings genegentheyt tol vrede; syne in- 
ductien syn soo solide geweest, dat wy eyndelyck daertoe gecon- 
descendeert hebben , en tot dien eynde oock in Junio laestleden 
den commandeur Jan Willemsz. Verschoore in commissie naer Ban
tham gesonden hebben, met alsulcken ordre, als by onse instructie 
den 27cn gemelter maendt in ons nevensgaende copieboeck blyckt.
Syn wedervaren tot Bantham staet op den 12 July in ons dacli- 
register in ’t breede verhaelt, ’t principale gespreek was geweest 
over den peperprys ende waren soo nae gecomen tot op 2.} R. de 
sack, hoewel wy volgens onse instructie tot soo hoogen prys geen 
absolute last gegeven hadden.

Omme buyten kennisse van d’Engelsen (als synde in d’oncostcn 
van Banthams besettinge implicabel en dienvolgende oock jouissabel 
van den handel) niet dieper in de saeckc van Bantham te treden, 
vonden geraden haer van de voorgevallene openingc te doen, mits
gaders van haer te vernemen hoe sy verstonden men voorts hierinne 
behoorde te handelen. maer sylieden, naer ’t schynt 
van deselve sieckte als wy bevangen synde, namentlyck met schacrs- 
lieyt van geit, gelieten haer in ’t eerste tot de saeckc niet als te 
graech, condcscendeerdcn eyndclingh tot 2;{- lt. de sack, tollen en

Op dese goetvindinge 
vertrock Verschoore andermael den 17e July naer Bantham, weten
schap naer lant seyndendc, hoe dacr weder gecomen was, omme

oncosten daerinne begrepen,
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den peper ten besproocken pryse van 2vJ- R. t’ontfangen, doch tolvry; 
waerover weder haspelinge rees, alsoo d’eene den tol buyten en 
d’ander binnen gemeent hadde. Invoege de saecke weder wat steec- 
ken bleef tot den 28cn Julij, als wanneer voor de derdemael weder 
een besendinge naer Bantham gedaen wierdt om ’t goet incept te 
vervolgen en te sien off men t’misverstant soude connen accomoderen;
maer daer is niet vnicktbaers opgevolcht..........................................

’T sedert is hier van Bantliam de voors. Simsuan in november 
laestleden voor de jongste reyse weder verschenen en naer desselfs 
rapport was Bantham nu sooverre gecomen, dat tot gemelte prys van 
2-} R. (tol binnen) wel verstaen soude, soo men noch eens derwaerts 
wilde seynden, jae verseeckerde ons hy selfs de peper aen boort van 
onse sclieepen tot dien prys bestellen soude, soo men maer geldt der
waerts sond. Hierop hebben goetge ronden om Bantam niet al te 
lang te traineren en al te onverduldich te maecken, den 2ea deser 
derwaerts te senden ’t jacht Medemblick met eenige comptanten om 
te sien wat daerop volgen wil. Wy laten ons voorstaen soo de 
ruymte van geit hadden, (gelyck wy Godt beter’t niet en hebben), 
dat een notabelen voortreek uyt Bantam tot gemelten pryse van 24-
reael de sack ende mogelyck minder...................souden geliaelt
hebben ......................................

Dit jaer is de Mattaram te velde niet geweest, eensdeels (soo ’t 
schynt) door de groote consumptien van syn volck in de voorgaende 
expeditien van Surabaya ende Madura, maer insonderheyt door 
d’extraordinarij siecte ende sterfte, daermede nu Java eenigen tyt 
herwarts dapper is besocht geweest, soodat op veele plaetsen de 
twee derdeparten van ’t volck wel wechgcnomen syn, door welcke 
groote sterfte, gclyck mede door dien den Mattaram ’t meeste volck 
van alle cantcn tot hem trect en in syne bysondcre groote wereken
te laiulewaert in, besich hout ende consumeert, de lantbouwery 
seer aflgenomen is en veele rystrycke plaetsen in vorige tyden, 
tegenwoordich gants desolaet liggen, soodat oock weinich rys uyt 
des Mattarams gebiet vervoert wert, schacrs drye hondert lasten 
rys hebben in dit jaer van daer becomen, in Jappara ende ver-

van Java is de rys doorgaans dierderscheydenc andere seeplaetsen 
als in Batavia geweest en noch blyft. ’T schynt hy ’t expres daer
op aenlegt syn ondersaten miserabel ende arm te houden, om des



?r? :

108

te béter ende versecckerder meester van syne geüsurpeerde licer- 
schappije te blyven, gclyck als dat meest een generaele staets- 
maxime van alle dese orientische monarchen schynt te wesen.

De veliemente motie van Bantham te beoorlogen door de Tom- 
magons van Candael ende Tegal uyt des Mattarams name aen ons 
voor desen gedaen, van welcke wy UEd. by onse voorgaende gc- 
advyseert hebben, is dit jaer soo urgent niet geweest ende dat, soo 
wy meenen, om voorverhaelde redenen; die van Candal begint temet 
weder een toets te doen, onlangs heeft hy ons door twee distincte 
besendingen onder anderen laten weten, hoe vcrstaen hadde, die 

Bantham groote incursien en veel quacts in het territorium van 
Jaccatra deden, welcke hem ten hoogsten mede raecten, alsoo aen 
Batavia’s welstant (soo hem geliet.) syn welvaren mede dependecr- 
de, ons derhalve presenterende met twee jï drye hondert van syn 
volck o ff meer t’assisteeren om ons landt tegen die van Bantham te 
helpen beschermen; doch dat sulex uyt syn selven niet doen dorste, 
maer men moest het eerst van den Mattaram versoecken, ’t en soude 
ons niet gewej'gcrt werden; wegen dese syne sorchviildiclieyt ende 
liberaele presentatie hebben hem vriendelyck doen bedaneken ende 
met eenen bcleefdelycken laten weten, wy door Godes genade noch 
bestant waren ons selven te mainteneren ende als de noodt ver- 
eyschte souden hem als een vrient ende goetgunder van Batavia’s 
welstant niet voorbygaen.

De Mattaram, naer verstaen, acht het voor een lichte saecke 
Bantham te subjugeren, soo maer verseeckert waere, wy ons met 
de saecke niet souden bemoeijen ende soolange sich daerop niet vast 
verlaten mach, sal hy (onses oordeels) niet licht tegen Bantam yets 
onderwinden ende om hem meester van Bantham te helpen maeken 
is gants niet geraden, want Batavia niet dan te potenter ende dien- 
volgende te sorgelycker nabuur soude becomen, derhalven sal hier 
inne voorsiclitclyck dienen gehandelt te werden, soo oinme des Mat
tarams vrientschap, mitsgaders Bantham in stact te mainteneren.

In augusto past0 hadden wy eene besendinge aen den Mattaram 
voorgenomen door onsen expresse gesant van hier met brieven van 
complimenten ende voordcre dachten van ’t gepasseerde in Japara 
nevens eene vereeringe tot de weerdyc van omtrent duysent Realen 
van achten; dienvolgende is den voorschreven gesant den 22,;n ge-

van
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melter maent met 't jacht Cotcliin naer Tegal vertrocken ende al- 
daer oock wel gearriveert; maer den Tommagon maecte swarichcyt? 
omme hem met soo een soohere sclienckagie ende qualyck ingestel- 
den brief, soo hy seyde, voor den Mattaram te convoyeren, alsoo 
(11a syn seggen) de tytels van haere Maj1. niet hoogh genouch ver
heven ende wy ons niet laegh genouch vernedert hadden, hoewel 
wy daerinne de maniere van drie voorgaende besendingen achter- 
volght hadden. Soo is dan onsen gesandt wel gebodtmuylt onver
richter saecke den 21en september weder terugge gekeerd, met een 
vborgesclireven modelle hoe men voortaen de tytels van de Mattaram 
in de brieven, mitsgaders onse nederichcyt formeren soude, ons 
onder anderen by gemelt geschrift geinjungeert werdende, dat wy 
ons selven des Mattarams aldergeringste onderdanen ende slaven 
in onse brieven noemen ende voorts met een treffelycker vereeringe 
als dese was, voor hem verschynen moesten ende alsoo wy hiertoe 
niet wel conden verstaen, is de saecke daerby blyven berusten, 't 
welck den Tommagon siende vast bode op bode om onsen ge
sandt is seyndende, hem gelatende alsof den Mattaram over dese 
syn doen, seer gestoort was; wy vinden echter niet goet ons hierinne 
te verhaesten, noch oock niet t’cenemael de besendinge te schor- 

maer desulcke soo wat in te sien, om ondertusschen terdegen 
te vernemen off dit van den Tommagon alleen off door expresse last 
van den hoove alsoo besteecken sy.

In November 1625 seecker jacht van de vrye lieden, met name 
Clecn Arnemuyden, van hier met rys geladen, innewaerls gedesti- 
neert ende Japara aengeloopen om en passant oock eenige minutalies 
(sic) aldacr op te coopen , door des schippers onvoorzichticheyt 
omtrent Japara aen de grond geraect synde; doch soo hoogh niet 
off soude met lichten daer wel affgeraect hebben, is by die van 
Japara, semblant maeckende om 't jacht te willen assistecren 
vallen, ’t volck gevangen, 't goet gelost, ’t jacht schadeloos ver
laten en onder tytel dat het gestrant was verbeurt gemaect, naer 
dat ons volck een tyd lang in grootc armoede en seer smaedelyek 
acn landt in hechtenisse aldus gedetineert waren geweest ende hare 
cost met bedelen hadden moeten opsoecken, begaven hun eenige 
van mistroosticheyt op de vlucht na secckere joneke, doen der tyt 
daer op de rheede leggende, toecomende onse vryelieden van Am-

y
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boina, ’twelck de Javanen vernomen hebbende, de voorsz. Joncke 
mede met geweldt aengehaelt en gelyck als ’t jaclit verbeurt ge- 
maect, ’twelck daeraff gelicht ende ncffens d’anderen op eenen cam 
geschoren hebben, coppelende deselve twee ende twee aen den 
anderen. . Van dit snoode tractement meenden wy 
door gemelten gesantli ons beclach voor den Mattaram gedaen te 
hebben, dan ’t scliynt die van Tegal tselve by voorverhaelde middel 
heeft gesocht te prevenieren, alsoo verstaen een groot vriendt van 
den Gouverneur van Japara te wesen, waerover ons aen den Tom- 
magon van Candael geaddresseert en hem ons wedervaren in Tegal 
gecommuniceert hebben. Wy meenen dat ons eerlang synen dienst 
presenteren sal, om onsen gesandt voor den Mattaram te convoyeren;

hy mede ’t doente van die van Japara soect te verheelenmaer soo
en dat ons dienvolgende t’acces voor den Mattaram aen alle canten 
gecoupeert, of oock geen refactie by den gouverneur van Japara 
gedaen wert, sullen het alsoo tot beter gelegenheyt moeten aensien, 
vertrouwende ons nimmermeer occasie tot compensabele revenge ont-
breecken sal.

Met Batavia gaet het, Godt loff, noch wel. enz.

In ’t Casteel Batavia adij 13cn december a° 1626.

XVIII. De Gouverneur-Generael Pieter de Carpentier 
aan de Bewindhebbers der gen. O. I. Comp. 
(I-Ieeren XVII).

Batavia 26 december 1626.

Comende nu tot antwoorde van UEd. generaele missive, in dato 
15 April 1626, dient daerop in ’t corte, enz......................................

Dat by sommige uwer Ed. dienaren de middelen van de Compe.
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niet al te trouwe gemanieevt werden; gclooven wy wel, ’t is ons 
mede ten hoogsten leet, ende UEd. hebben groot gelyck daerover 
misnoecht te wesen, geen debvoiren werden by ons gespaert ora 
sulcke misbruycken soovcel mogelyck te weren, waerinne wij ons, 
sooveele ons aengaet, nae vermogen ende consciëntie hoopen ge- 
queten te hebben. Seer wel hebben UEd. gcdaen soo goeden ordre 
op ’t gouvernement van India beraemt ende sooveele gequalificeerde 
persoonen, gelyck UiSd. schrijven herrewaerts gesonden , gelyck 
mede soo ampelen ende precise instructie voor de commissarissen 
tot visite van UEd. ommeslach in India gegeven te hebben. Soo 
haest mogelyck is, sullen niet naerlaten UEd. goede intentie desen 
aengaende in werck te stellen

'.V

1

1. In de uitg. Missive der 1IH. XVII, dd. 15 April 1626, naar Tndic, leest 
inen o. a. de navolgende * order op ’t Gouvernement generl. van Iudia 
ons aen de goede ende trouwe directie van cerlycke ende bequame personen in d’op- 
perste directie ten hoochste aengclegen is ende dat wy by afsterven ofte vcrandcringe 
van sommigen, iudieu onvóorsicn blyveude (waren) de Generale Comp. d’uyterste 
ruiue sonde staen te verwachten; mitsgaders omme veel abuysen en excessen te reme
diëren , die metter tyt ingedropen syn , soo hebben wy daeromme en om andere re
denen goetgevonden in ernstige consideratie te nemen , de manierc van ’t Gouverne
ment ende dicnaengaende te verordonneren sooals volcbt, te weten: Dat voortaen de 
staet van Indien sal worden geregcert by éénen Gouverneur Generael en de acht ordi
nar isse Raden, waervan vier lladcn altyt by den persoon van den heer gcuerael 
sullen syn ende blyveu, haren behoorlyckcn tyt ende d’andcre vier sullen gobruyct
werden in de voor;;acmste particuliere gouvernementen...................................................

Den Gouv. Geul. ende de permanente radcu werden by ons mits desen geauthori- 
seert omme te versien ende besetten de gouvernementen, directeurs ende presidents 
ampteu over alle quartiereu vau Indien tot meeste nut, oirboir ende dienst van de

Opdat oock de Iudien met te meer gequalificeerde 
persoonen blyveu versien, ende dcu raedt middel hebbe by versterf ofte verandering, 
om haer compleet te houden en alle importante saken waer te nemcu, soo hebben 
wy noch noodich gevonden le creëren twee extraordinarii raden van Indien, die in 
de plaetse der acht ordinarisse vacant wordende, sullen by order succcdcrcu en werden 
aengenomen en ondertusschen werden gcbruyct ter dispositie van den Gouverneur 
Gcnrl. ende raden tot importante commandementeu , minder gouvernementen , direc
teurs en presidents ampteu , daer en sulex noodich sal wesen 
vermits by dagelyexe expericutic ende goet onderricht rnaer al te veel kenuelyck 
wert de onachtsaemheyt, verquistingh, fautcu, excessen, ja de ontrouwe van vcelcn .
Soo is ’t, dat wy daeromme goet ende t’eenemael dienstich gevonden hebben, daerenboven 
noch te creëren twee commissarissen die by den GG. code den ltacdt opgosocht eude 
gest lt sullen wordeu uyt de cerlykste en bequaemstc en sutlisantstc personen , aldaer 
in Jndio sijnde, omme le wesen als visitateurs van alle gouvernementen, directieu 
eude cornptoireu van Iudien,* enz.

* Alsoo• :

generl. Comp-

ende:>
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Dat eenige weinige Comps. dienaers tot verbeteringhe van de 
tedere Republycke van Batavia, meer door enckelen yver als insigt 
van eenige benefitie uyt liaere verdiende gagien, d’aenbouw in de 
stadt gevoordert hebben, is waer, ende by d’Ed. Heer Generael 
Coen was ooek aen deselve prickel en de speciale licentie daertoe 
verleendt, gelyck UEd. by copie van nevensg. acte sien mogen. 
Doch sommige hebben haer om met soo eene schadelycke moeyte 
niet meer geëmbrouilleert te syn, lange voor desen daervan ontlast 
ende ‘dewyle UEd. sulcx reprocheren ende oock niet goetvinden te 
gedoogen, sullen ’t voortaen aen eenloopende Comp8. dienaers niet 
meer toestaen, daer aen haer nochtans (onses oordeels) geen schaede 
ende den staet van Batavia geen voortsettingh sal gedyen.

Ondertussclien aen getrouwde lieden dunct ons (onder correctie) 
onaengesien in UEd. dienst mochten wesen, sulcx in reden niet 
behoorde geweygert te werden, hoe UEd. de saecke verstaen, sullen 
van daer verwachten, ende middelertyt tot voorderinghe ende wel 
stant van Batavia den getrouden (insonderheyt die geen maniance 
van Comp.8. middelen in handen hebben) daerdoor sy in suspitie van 
ontrouw souden mogen comen d’aenbouw by provisie toestaen, welck 
noch soober genouch voortgaet. Godt gave datter maer wat meer 
waren. Wy twyfelen niet, indien de rapporten van eenige ongeruste 
geesten soo benigne waren geweest, als de saecke hier ten rechte 
gemeent en indien onse toesight ten beste van de Compe. sooveel 
vertrouwtlieyt by UEd. had gemeriteert, dat UEd. dcsc zaecke soo 
hooge niet genomen, maer ter contrarie selfs de hant souden ge 
boden hebben. Als ’t gelegen comt, hoopen wy UEd. te verthooncn, 
dat sulcx niet alleen buyten simpele prejuditie van de Comp. wel 
geschieden can ; maer selffs grootelycx ’t leven, welvaercn ende 
incompsten deser steede helpt voortsetten.

Tot voorderinge van de noodwendige cocusplantagie ende gants 
dienstige aenbouw van thuynen, siende de traecheyt en scrupule 
van den gemeenen man syn desen voorleden soomer (principa- 
lyc om in desen slappen tyt almede leven onder d’arme ge
meente t’onderhouden ende om veele behoeften uyt des Mattarams 
lant te mogen derven) op den naem van sommige uwer Ed. dic- 
naeren, eenige woeste 'perccelen ;lants buyten de stadt, langs de 
rivierkant onder den bouw gebragt, waerdoor versclieyden uyt de
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burgerye geanimeert syn geworden, om mede wat te doen, sóö- 
danicli dat omtrent een uyre gaens van de stadt, aen wedersyden 
van de revier, veele deserte plaetsen onder goede culture geraect 
ende onder anderen meer als 12 m. cocusboomen aengeplant syn. Om 
UEd. misnoegen hierover mede niet t’incurreren off de saecke anders 
by UEd. verstaen wierd, als onsen yver ten gemeenenbeste, mey- 
nende wel te doen, goet is geweest, sullen het daermcde liever 
aensien gelyck als met d’aenbouw van huysen voorgenomen hebben 
te doen, ende t’een en t’ander daerbuyten evenwel naer vermogen 
sien te voorderen, ondertusschen gelieven UEd. vryelyck te geloo- 
ven, dat den yver tot weldoen ende t’ gemeenebeste voort te setten, 
meer tot notoir nadeel als profyt van d’aenleggers soude gedyen, 
indien sy liaer op beter ende billicker consideratien van UEd. selfs 
niet verlieten ende oock niet vertrouden in plaetse van onverdienden 
ondanck eere by UEd. te behaelen, niet twyfelende of UEd. sullen 
op beter informatie, oock beter genoegen van de saecke hebben, 
want alles doch maer ten besten geschiet is ende sal meer een heyl- 
saame voortgangh als 't eygen baetsucht bevonden werden.

0» &c.
Hiernevens gaet t cassa boeck van de Generale Incompsten deses 

Rycx Batavia, bywelcke UEd. sien connen, hoe deselve inden tyt 
van twaelf maenden t’ sedert January 1626 tot ult° december mon
teren aen de cant van f 244 duizend; synde niettegenstaende den 
dooden tyt ende slappen toevoer uyt des Mattarams lant evenwel 
omtrent 20 duysent gis. meer als tvoorleden jaer aengewassen, welck 
Godt geve van jaer op jaer soo toenemen ende beteren mach.

V. 8
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XIX. De Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen 1 en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. 
O. I. Comp. (Ileeren XVII).

Batavia, 9 November 1627.

Onsen jongst en enz.............................................................................
Dese soraer heeft sicli de Mattaram gants stil gehouden, tot dat 

nu onlangs de Coninck van Pati, een dach reijsens achter Japare 
gelegen, sicli tegen hem geopposeert heeft, soodaenich dat de Matta- 

genootsaect is geworden selfs in persoon met een goede macht, 
die van Pati te gemoedt te gaen, hebbende den anderen omtrent een 
maent geleden slach gelevert, alwaer de Mattaram de victorie be
houden ende gants Pati in sijn geweldt becomen heeft, van de ge- 
blevene aen wedersijden werdt seer divers gesproocken, alsoo dat 
daer niet seeckcrs van te schrijven is.

Nae Balabouang, gelegen aen d’oostsijde van Java, heeft hij dit 
jaer niet getaelt. Van Bantam te beoorlogen werdt geene motie 
meer gedaen; ’t schijnt Batavia hem al te grooten schcijtmuer is , 
insonderheijt te water; ’t hert is te hooch om passagio te versoucken 
ende met gewelt siet daertoe geen remedie; te lande valt het al 
te verre, behalve dat het niet dan deserte, berghachtige ende ma- 
rescagieuse -passagien verleent, sulex dat Bantam solider onse be
williging geen oft weijnich perrijckcl, onscs oordeels, van den Mat
taram onderworpen is ende Battavia naest Godt noch veel min, 
insonderheijt als V Ed. liaeren staet in India continuecren jaerlijcx 
nae behooren de handt te bieden.

Door d’inlandtschen oorloge ende groote sterffte is Java onder des 
Mattarams gebiedt vrij wat van volck gcdcsolecrt, waerdoor oock 
verscheijden goede handelplaetsen, aen de zeestrandt gelegen, ver
laten , den landtbouw vervallen ende de meeste part van d’ovcrige 
menschen tot groote armoede gereduceert zijn, soodat de negotie 
uijt des Mattarams landt dit jaer almede weijnich beschoten heeft, 
hebbende tsedert January in den tijt van thien maenden van daer

ram

1. Zie hierboven, bladz. 18 en volg. n°. III en IV der gedr. stukken.
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tot Batavia becomen niet meer als stijff 600 lasten rijs, ende voorts 
eenige toevoer van andere behoeften, goede partije goudt ende silver 
is dit jaer van daer gebracht, twelck een wis teijcken is van groote 
verarming ende dat de vruchten vant landt de gerequireerde be
hoeften van buijten nijet opwegen mogen.

Bij gebreck van cleeden, daerinne Godt betert alhier te Batavia 
meest tgeheele jaer door geseten hebben, is den handel slap ende 
sijn de proffijten consequentelijck ook soo voor de Compagnie als de 
burgerije sober geweest. Om niettemin in dese slechte conjuncture 
d’onvermogene ingesetenen in gestadige motie ende buijten necessiteit 
te houden . syn wederom gelijck de vorige jaren eenige publycque 
werken onderhanden genomen geweest, waermede d’ordinary lasten 
buijten beswaring gestelt ende daer beneffens ydereen middel gegeven 
is om rijckelijck aen de cost te comen.

Soo de ses jongstvertrockene Chineesche joncken in China behouden 
overgecomen sijn, ist gesien dat binnen 3 a 4 maenden na desen 
weder een goet getal alhier verschijnen sal, welcke eene treffehjcke 
neeringe, veel volcks ende groot leven medebrengen, ’t voorleden 
jaer syn met vyff joncken over de twee duysent Chineesen alhier 
aengebracht , soo het dit aenstaende saysoen yets lucken wil, 
twijffelen niet off tgetal sal vrij wat meer aendragen.

Onaengesien dese slappe tijt sijn evenwel de incompsten van 
Battavia dit jaer vrij wat hooger geloopen als de voorige, hebbende 
in den tijt van tliien maenden, te weeten tsedert January tot primo 
November deses jaers opgebracht aen de cant van R. 100 m.

'T schort in Battavia niet als aen menickte van goedt volck, in- 
sonderheit aen geschickte Nederlandtscke familien, aen wensche- 
lijcke gelegentlieijt van clemente saysoenen, van vruchtbare tliuijnen, 
saey- ende weijlanden, hout ende vee-rijcke bosschen, item visck- 
rijckc zee ende rivieren, voorts aen alles wat tot ’s lijffs sustent 
ende meer noodich is, ontbreeckt het hier niet, al waer’t oock voor 
een millioen menschen om liaer te erneren, soodat YEd. niet eens 
besorght hoeven te wesen, datter te vele volcks van Nederlandt kan 
gesonden werden. 7T ware maer te wenschen dat uyt de Geünieerde 
Provintien vele benaudc ende benoodichde herten die daer aen de 
cost niet connen geraecken, ende den anderen in de weegli sijn, 
wat beter geanimeert ende geinduceert mocliten worden om liaer
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\in VEd. colonien naer Indien te begeven, tsoude de landen aldaer 
(onder correctie) van groote armoede ontlasten ende den staedt van 
India dapper avanceren.

’T casteel Battavia ligt in sijn vier puncten met goede aerde
gordijnen gesloten, uytgesondert aen de zeecant met een stercke 
boute pallissade, alwaer ’t voornemen is met den eersten een goet 
sterck steenen liuys van d’een punct tot d’ander te trecken van 
twee verdiepingen hoogh, boven plat. De punct Robyn is massijff 
met aerde opgevult van een hooclide ende circumferentie als den 
Diamant, ende in calck en steen opgetrocken tot onder de borst- 

welcke binnen een maent a 2 mede in effect hoopen te

i
wering
brengen. Beijde de zeebohvercken leggen alleen in aerde met op
gezette sooden, leeger ende van minder ommevangli als de twee 
landtpuncten, welke tsijner tyt almede in steen sullen dienen op
getrokken , gelyck oock de gardijnen, docli eer daertoe comen, sullen 
alvoren tgeproiecteerde groote liuijs aen de zeecant ende dan nog 
eenige andere packhnijsen ende commoditeijten binnen ’t fort ge- 
maeckt dienen, alsoo tegenwoordicli van packhuijsen ende logiemen- 
ten vrij wat sober, nae den grooten ommeslach versien sijn.

De versterekinge van de stadt aan d’oostsijde is, Godt loff, dese 
somer vollrocken, geslooten synde vant casteelsgracht aff tot op de 
groote rivier zuijtwaerts op, met een doorgaendc eerdewal ende een 
goede gracht, soodat van die kant geen ommesien meer is, de 
stadt van binnen, te weeten tussclien de groote rivier ende gemellc 
wall, is mede van straten, burcliwallen ende grachten nae behooren 
ende tot groot gerieff van d’inhabilanten gefatsoeneert. Vant stadt- 
buijs is d’eerste verdiepinge volmaeckt, boven pladt, leek- ende 
brantvrij , waermede de burgery haer noch lange jareu stillen connen 
behelpen, tot dat eens de couragie becomen om ’t bovenwerk mede 
te voltrecken. Ende dewijle aengaende publycque wercken aen dese 
kant niet meer resteert, is de meeninge toeeominende drooge tijt 
d’uijtlegh van de stadt aen d’oversyde bij westen de riviere voor te 
nemen, ende die vooreerst tot bevrijdinge met eene goede gracht 
te omsingelen, ende dan voorts nae tijts gelegentheijt, vermogen 
ende aenwasch van de borgery met binncnwercken t'accommodeeren.

Niettegenstaende Bantams langduerige obstinaetlieyt door hooge 
nootdwang van selfs vrij wat verbroocken zy, houdt sicli evenwel
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noch abstrackt ende geslooten gelijck voordesen, alleenc gedoochtdo 
peper door Cliineesen uytgevoert ende tot Battavia gebracht werde, 
sonder dat de Javanen van Bantam haer daermede bemoeijen, haer 
noch houdende als onversoende vijanden; onse schepen houden naer 
ouder gewoonte de reede van Bantam noch beset om den toevoer 
ende commercie van buijten van daer te diverteren, soolange tot geen 
solemneel verdrach met Bantam gecomen sijn. De lasten van Ban- 
tams besetting tsedert de jongst overgesonden reeckening monteren 
van December 1626 tot ultimo September 1627, volgens neffens- 
gaende bewijs f 25618:5 :— welck wij alsoo continueren sullen VEd. 
van tijt tot tijt toe te seijnden om VEd. soo tegen d’Engelschen als 
andere daer ’t van noode werdt te mogen dienen.

Dit jaer sijn door de Cliineesen van Bantam te Battavia aenge- 
bracht aen de kant van vijff en dertich duysent sacken peper, waer- 
van de CompK‘. stijff 20 m., de Chineesche jonequen 8 m. ende d’En- 
gelsche 6 m. getrocken hebben, ende naer men ons bericht, resteren 
noch in Bantam niet veel meer als 15 m. sacken, welcke soo den 
toevoer vervolgt in corten tijt mede verhoopen te becomen, dus is 
't lioogh gemoedt van den Coninck van Bantam met verdueren ende 
stilsitten van selfs gevallen, naerdat alvorens sijne principaelste 
schatten van goudt ende silver in armoede geconsumeert hadde ende 
tot d uyterste behoefticheijt gercduceert was.

Het vervolch enz.
Onlangs geleden hebben ons d'Engclschen bij twee distincte aen- 

spraecken te kennen gegeven, hoe sij van haeren Coninck en d’En- 
gelsche Compagnie expresse last becomen hadden, omme den handel 
lot Bantam alleen te gaen ondersoucken, daerbij noch voegende dat 
om geenige consideraticn ter contrarien soo stricten mandement sou» 
den vermogen nae te lacten, alwaert oock haer leven daeraen de- 
pendeerde. Ende alsoo volgens hun seggen voorgenomen hadden 
drije schepen, te weten Den Maurits, ChristolTel ende den Oeagle, 
dit jaer noch naer Engelandt te seijnden, ende dat hun tot affla- 
dinge derselver noch partye peper quam te gcbreecken, waeren sij 
geresolvecrt haer eerstdaegs naer Bantam te vervoegen, versocckende 
van ons alvoren te mogen weten off onse schepen voor Bantam op 
de wacht leggende, haer eenige verhinderinge hierinne souden aen- 
doen ofte niet. Verschcijdcn ende vele redenen wierden van onser
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syden bygebraclit om haer van lnin onrechtmatich voomemen te 
diverteren, als nae sicli sleypende seer prejudiciabele gevolgen, soowel 
voor d’een als d’ander Compagnie, voornemelyck in ’t stuck van de 
peper, welcke door soo eene gescheijden handeling vooreerst tot 
hoogen prijse te rijsen stondt, behalven dat de pangoran daerdoor 
oock soude gestij ft werden om niet alleen den ouden excessiven toll 
niet te modereren, gelyck ’t ooghmerck van beyde de Compagnien 
tsedert haer unie altoos daertoe gestrcckt heeft, maer selfs oock om 
die noch bet te beswaren, gelijck die alreede met de Chineesen in 
trayn gebracht liadde, heffende tegenwoordich eenen toll van 130 
realen van 8" van de 100 sacken in plaetse van 57 ende f R., 
welcke in voorige tijden plachten betaelt te werden, doch alle onse 
inductien, soo ’t schynt, conden haer van hun voornemen niet doen 
affstaen, maer persisteerden vast daerby, dat sij naer Bantam wil
den ende moesten gaen, enz.

i
1

XX. De Gouverneur-Generael Jan Pietersz. Coen en 
Rade van Indie, aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, G January 1628.

Tsedert onsen jongs ten, enz..............................................................
De drije Engelschc schepen van Battavia nae Bantam vertroc

kende, in plaets van d’ordinary vlagge, die gewendt sijn te ge- 
bruycken, hebben een vlagge met des Conincks waepen van de 
groote stenge laten waeijen, quansuijs comende als Conincklijcke 
gesanten, ende niet als ordinarie cooplieden ; soo haest voor Bantam 
quaemen syn nae landt gevaren ende is daertcgen van onser sijde 
door den fiscael Wyntgcns geprotesteert als per ncvensgacnde acte.

De Coninck van Bantam selfs quam niet te voorschijn , maer aen 
pangoran Gabangh hebben sij overgclevert eene missive van Syne 
Majesteit van Engelant, met een schenkagie daer bencffens, wacr- 
onder d’effigie van Syne Majesteit was, die se seyden hun expres
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bevolen liadde derreweerts te gaen om den handel te vcrsoecken, 
opdat daerover van de Nederlanders niet gcmolesteert ofte ver
hindert souden werden. De missive endo schenkagie is van Pan- 
goran Gabang aengenomen ende d’Engelsclie natie den handel ver- 
gundt. Bij provisie is haer van des Conincks wegen tot wooninge 
liuysinge gegeven ahvaer jegenwoordicli residerende sijn, enz.

Ten aensien door die van Bantam een langen tijt niet sonders 
tegen Battavia voorgenomen is, gclyck VEd. met voorgaende mis
sive geschreven hebben, ende dagelycx veel peper door de Chineesen 
ons wiert aengebracht, is bij d’Ed. Heer Generael Coen op sijn 
aencomste alhier den Raedt voorgedragen, oft niet geraden ware 
ter occasie van syne nieuwe aencomste eene beseijndinge aen den 
Coninck van Bantam, met een tamelijcke vereeringe te doen, 
met simpele geluckwenschinge ende aenbiedinge van renovatie van 
oude vruntschap, sonder anders, omme te sien off men bij wege 
van dien yets goedts tot bevredinge soude connen verrichten. Den 
Raedt is dacrtoe wel genegen geweest, als sijnde sulcken saecke 
daerin geen swariclieijt conden sien, ende SijnEd1. is door Sim-suan, 
Chinees coopman tot Bantam, te meer daertoe beweecht, vermidts 
deselve continuelyck tot dese beseyndinge groote instantie gedaen 
ende hardt aen gehouden heeft, ons verseeckerende dat tot Bantam 
goedt gehoor ende liber acces souden obtineren, dat den Coninck 
ende de grooten anders niet en wensclitcn, dan d’occasie ende ge- 
legentheyt te becomen, omme met ons in goede vruntschap eude 
correspondentie te mogen geraecken, vastelijck affirmerende voor 
seecker te weeten, dat sij sochten liaeren staet met onse liulpe 
tegen d’ontsachelijcke macht van den Mattaram te versceckeren. 
Doch alsoo ondertusschen eenigc spien in Battavia gevangen wier- 
den , daerdoor verstonden datter te water ende te lande tegen Bat
tavia yets groots soude voorgenomen werden, ende om andere 
considcraticn meer, als sijnde een saecke die sulcken haest niet en 
vereijschto, is dese onse genegentheijt nacrgebleven tot dat d’En- 
gelschen tot Bantam gegaen zijn; ende alsoo den Coninck van 
Bantam door voors. Simsuan onse genegentheijt van eersten aff had
den laten weten, ende door dcnselven gestadich om met beseijndinge 
voort te varen aengemaent wierden, is cijntclijck bij ons geresolveert 
met de beseijndinge voort te varen, hebben tsclve den Engelschen
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president doen aendienen ende versocht off yemant gelieffde neffens 
d’onse te seijnden, dat het ons aengenaem soude wesen, alsoo niet 

meyninge waren ons van d’unie te separeren, ofte yets tot haer 
nadeel voor te nemen, daerop hij antwoorde, dat niemant neffens 
ons begeerde te seijnden, maer dat door den sijnen wel vernemen 
soude ofte yets tot haer naedeel ende prejuditie onderstonden.

Op 15n December hebben wij met de fluyt de Macquereel naer 
Bantam gesonden den Licentraeester Jan van Hazel met twee opper- 
cooplieden ende een goede suitte, beneffens een schenckagie voor 
den Coninck, sijn soone, item pagoran Gabang ende den Tommogon. 
Soo haest tot Bantam quaemen, wiert haer audiëntie verleent, de 
Coninck welcke d’Engelschen tot dien tijt toe noch niet gesien en 
hadden ende nu nevens d’onse mede compareerden, quam selfs buij- 
ten. Van Hazel heeft onse geschencken overgelevert, de Coninck 
van Bantam aendienende, d’Edel Heer Generael Coen nieuws uijt 
Hollandt gecomen was met die meijninge omrae d’oude vruntschap 
met Sijne Majesteit te vernieuwen, waerover niet liadde connen naer- 
laeten Syne Majesteit te begroeten ende dese cleijne vereeringe te 
doen, daermede syne goede affectie ende genegentheijt bethoonende, 
de schenckagie wierd aengenomen ende van den Coninck geant- 
woordt, dat het hem seer aengenaem was, waermede gelicentieert 
wierden, sonder dat voor dien tijt meer gesproocken wierde. Daer- 
naer sijn bij des Conincks soone, pangoran Gabang ende den Tom
mogon geweest, welcke de vereeringe mede aennamen, sonder dat 
in redenen, verhaelens waerdt, conden geraecken off oock andere 
mochten spreecken. D’Engelschen hielden haer oock soo vreemt dat 
niet alleene d’onse niet en spraecken, maer selfs niet cens wilden 
off dorsten aensien.

Terwyle dese onse gesanten tot Bantam waren, sijn van den Coninck 
van Bantam andere gesanten nae Battavia gesonden ende is ons 
door die van Bantam, soo ’t schijnt, oock met kennisse van d’En
gelschen, een geheel ander wellecomste bereijdt, daer weijnich op 
verdacht waren, ende d'onse tot Bantam op d’uijtcomste van haer 
boos voornemen getraijneert wierden.

’t Is geweest dan den 24" December van Bantam tot Battavia 
aengecomen sijn vijff tingans, met omtrent 40 Javanen, inhebbende 
omtrent 150 picol peper ende eenige andere snuijsterijen, de welcke

van
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naerdat aen den boom gevisiteert ende al haer geweer, soo men 
meende, overgegeven hadden, binnen gecomen sijn ende dicht aen 
de brugge vant casteelspleijn, daer Syne Edfc. met syn gevolch 
dagelycx passeren moet, plaetse genomen hebben. Ondertusschen dat 
hier met haer vaertuijgh lagen is Syne Ed*. eerst tegen den avondt 
van eenige Chineesen gewaerschouwt hoe gemelte Javanen wel van 
eenich quaet voornemen souden mogen sijn. Syne Ed1. insiende ’t 
peryckel welke daerin gelegen was, soo men in den laten avond 
motie tot derselver apprehentie ofte verseeckeringe maeckte, vondt 
goet de wacht, welcke gewoonlijck aen voors. brugge gehouden 
werdt, buijten ordinaris te laten verstercken, omme den volgenden 
morgen met des te meerder securiteit op derselver verseeckeringe 
ordre te stellen, welcke versterckinge van wacht, soo ’t schijnt, de 
Javanen omsichtich heeft gemaeckt dat haer boos voornemen wel 
mocht ontdeckt ende aen den dach gecomen sijn, in voegen dat 
daerover met vreese ingenomen sijnde, des middernachts omtrent een 
ure hun met haer piecken ende crissen uyt de prauwen begeven 
hebben, stellende haeren cours door de Heerenstraete nae de brugge 
over de groote riviere leggende, om alsoo t’ontcomen, gelijck oock 
geschiedt is, hebbende alvoren de drije schiltwachten, welcke omtrent 
haer vaertuijgh gestelt waeren overrompelt, een derselvergedoot ende 
d’ander twee swaerlijck gequetst, vermoordende en quetsende voorts 
al wat hun in den wege tegenquam, in voegen datter in de furie 
seven Nederlanders ende een swart dootgebleven, ende bovendien 
noch eenige borgers deerlijck gewondet syn geworden, syndevanden 
haren niet meer als een gebleven.

Dienselven nacht hebben haer eenige van de Javanen, welcke hier 
onder onse bescherminge eenigen tijt geresidcert hadden, hun met 
vrouwen ende kinderen mede op de loop begeven, welck men on- 
getwijffelt presumeert van den geintendeerden aenslach eenige ken- 
nisse geliadt moeten hebben, vreesende mede ontdeckt te werden.

S’anderendaegs smorgens den 25" op Kersdach sijn twee andere 
tingans met omtrent 20 personen van Bantam aengecomen, die ge
houden wierden gevolch van voors. geselschap te sijn, waerover 
Syn Ed1. eerst voor de predicatie ende ten tweedenmael nae de 
prcdicatic ordre gegeven heeft dat men dezelve met goede verseec
keringe wel naeuw soudc doen visiteren, om geen onschuldige
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■t'offenderen, is dese visitatie met sulcken scnipule off cleen bedene
ken onderleijdt dat de Javanen met behendiclieit aen den boom haere 
wapenen in handen cregen, aen landt sprongen, een van d’onse 
doorsteeckende ende twee quetsende, langs strandt wechloopende 
met verlies van twee van den haeren, die op de plaetse dootbleven.

Nae dit ongeval, ofte om beter te seggen, de misslach vant ver- 
radersch voornemen, wierden condich datter twee a drye hondert 
prauwen op seecker exploict van Bantam nae Battavia vertrocken 

ende haer onderweegh aen d’eylanden onthielden, gelijck 
mede dat 40 tingans in de rivier van Ontong Java twee duijsent 
mannen gebracht waeren, waeraen dat scheen alsnu voorhanden te 
wesen de generale tocht, welcke die van Bantam overlange te water 
ende te lande op Battavia voor hadden, dat groote schrick ende 
vreese onder d’ingesetene van Battavia, maer insonderheyt onder de 
Chineesen veroorsaeckt heeft.

Terwijle dit tot Battavia geschiede, waren onse gesanten in de 
schepen voor Bantam nae d’occasie om in verder gespreek met die 
van Bantam te comen, gelijck mede nae ordre wat vorder in de saecke 
te doen hadde, van ons verwachtende. Interim wierden door een 
Chinees gewaerschouwt dat sij den Gouverneur-Generael souden 
aenseggen op sijn hoede te willen wesen, alsoo een aenslach op Syn 
Edfc. voorgenomen was, welcke op Kersdach ofte Sondach als met de 
Raden na de kereke ofte tsavonts ten huijse van den Capiteijn van 
de Chineesen soude gaen, int werek sonde gestelt werden, doch 
dese waerschouwinge geschiede te laet, dewijle de bestemde tijt al 
verloopen was; vernamen oock corts daerop van d’Engelschen dat 
tot Bantam eenige Javanen, die op den tocht in Battavia geweest 
waren, een dooden ende eenige gequefsten medebrachten, uyfge- 
vende dat de Gouverneur-Generael, Kersdach soo uijt de kereke 
quam, gequetst ende de huysingen aen de westsijdc van de rivicrc 
vernielt ende geraseert hadden, waeraen genouclisaem voor seecker 
vernemen ende bespeuren, gelijck nu bij voelen geseijdt werdt, 
dat bij die van Bantam voorgenomen is den Gouverneur Generael 
ende Raden met de voorneemste hoolfden te doen vermoorden ofte 
om te brengen ende op de verslagentheijt welcke sulcken moordt 
soude veroorsaecken, yeuwers een inval opt castecl ofte stadt Bat
tavia te doen. De Chineesen seggen datter op deese moorderye
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groote premie gestelt sonde wesen, namentlyek soo Syne Edfc. van 
een Engelsman gedoot werdt dat 2000 realen van 8n daervoor soude 
genieten, ende soo een Javaen snlcx effectueerde dat die de digni- 
teijt van een Quiey du patki soude obtineren. Godt sij gelooft dat 
liet haer voor dees tijt gemist is, hoopen in toecomende op dierge- 
lijcke aenslagen, sooveel mogelijck naeuwer te letten.

D’aenslach is soo beleijdt geweest, dat byaldien deselve door 
Godes genade bij geval niet ontdeckt ware geworden, die van Ban
tam met intelligentie, welcké geliadt hebben met de Javaenen tot 
Battavia residerende , een seer groote moorderije in de stad souden 
hebben aengerecht ende deselve, des Godt lange genadelijck gelieve 
te verhoeden, t’eenemael ofifte ten meerderen deele gedestrueert ende 
verbrandt hebben.

Off het met kennisse ende Raedt van d’Engelschen voorgenomen 
sij, is Godt bekent, sooveel isser aen, dat wel seecker wceten die 
van Bantam geen kennisse van onsen Kersdach dan door d’Engel- 
schen connen hebben. Van d’eene nacht tot d’ander hebben tot 
Battavia ’t vervolch van desen aenslach venvacht ende sulcken 
ordre ter deffentie gestelt, als doenlyck is geweest; int casteel be
vonden ’t garnisoen 275 coppen sterck ende t’selve aen de zeecandt 
t’eenemael open, in alles seven bosschieters, die 34 stucken te bewaren 
hadden, wijdt ende sijdt van den anderen staende, de stadt bracht 
in wapenen 200 coppen ende was versien met 57 soldaten, op drije 
reduijten ende aen den boom verdeijlt, welcke souden moeten besetten 
ende deffenderen ’t circuit van de stadt, groot sijnde met propre 
gangen, een groot ure gaens, waeraen VEd. considereren connen in 
wat staedt Battavia is ende hoe het gaen soude, soo de vijant sijn 
voornemen couragieuselijck hadde derven vervolgen. Tis waer dat 
machtich genouch sijn om het bohverck de Diamant te houden ende 
daermede alle ’t geweldt van den vijandt te wederstaen, maer wat 
soude liet de Compagnie helpen als de stadt (des Godt verhoede) 
gedestrueert, ’t volck vermoordt, vcrstroyt, de goederen ende pro- 
visien vernielt wierden. De Chinesen sijn in de stadt wol 3000 
coppen sterck, maer in verscheijden alarmen hebben gesien dat 
geen couragie hebben om weer te bieden, maer hun alleen met de 
vlucht soccken to.salveren. Van de schepen hier ter reede leggende 
connen geen assistentie van volck becomen, alsoo alle daervan seer
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onvoorsien sijn, gelyck VEd. bij neffensgaende register connen sien 
dat op 17 schepen (daeronder ’t schip Vianen) niet meer dan 571 
coppen soo gesonde als impotente sijn, daeronder mede begrepen 
syn 28 timmerlieden op Onrust.

Voor desen troubel waeren aen de westsijde van de rivier vele 
erven uijtgedeclt ende affgeroijt, op veele straten veel nieuwe huij- 
sen begonst, maer dewijle de stadt aen die sijde noch heel open is, 
blijft dese nieuwe aenbouw steecken, ende heeft meest al het volck 
aen de westsijde van de riviere haere woningen verlaten etc. d’Al
mogende wil Battavia voor alle ongeval behoeden.

Dit hebben alsoo wat breede geextendeert ende verhaelt, opdat 
VEd. sien mochten wat men in tijt van noot met soo een handtien 
vol volcks, tot nootwendige deffentie soude connen verrichten ende 
VEd. dien volgende geanimeert ende gestij ft mochten werden uwen 
benoodichden ende macliteloosen staet alhier, sonder langer versuijm 
ofte uijtstel met ruymer ende onbecrompenen secours van volck opt
spoedichste te secunderen,...................................................................

Hiervoren is verhaelt hoe die van Bantam een verraderschcn 
aenslach op den persoon van den Gouverneur-Generael ende de 
principaelste hoolfden alhier, mitsgaders op de stadt Battavia voor 
souden gehadt hebben, ende hoe deselve door Godes genade ter 
goeder tijdt ontdeckt is geworden. Tsedert vernomen synde hoe 
haer een menichte Javanen, wel vijff a 600 nac gegist werdt sterk 
sijnde, haer tegen tzuydteijnde van de stadt over de grootc rivier 
omtrent een canonscheut int bosch gelegert liadden, sonder dat bij 
deselve yets ten principalen geattenteert wierd , als dat haer soo nu 
ende dan bij nacht ende ontijde aen d’oostsijde van de riviere met 
cleene partijen, soo op den heercnwech als omtrent Compagnies 
coestal ende in de thuijnen daeromtrent verthoondcn, ongetwijfielt 
op ’t vervoeren van ’t besfiael toeleggende, gedurende welcke lcge- 
ringe ende excursien de borgerie soo buyten als binnen in groote 
vreese sittende, insonderheijt de Chineesen, die haer bijkans t’ecne- 
mael van alle ordinary handtwerck ende bouwery onthielden ende 
als stil saten, verwachtende alle uren overvallen ende geslagen te 
werden, goedtgevonden hebben omme van des vijants gelegen!heijt 
ende sterckte naerder kennisse te mogen bccomen ende de vrees
achtige borgerije wat courage te geven, den 3“ deser 100 coppen
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te voet ende 20 te paerde vant garnisoen alhier int velt uijt te 
setten met ordre dat liet paerdevolck vooruyt soude gaen om den 
vijant te ontdecken ende ’t voetvolck liaer in twee trouppen daer- 
omtrent soude verdeelen om de ruijterije in cas van disavantagie 
promptelijck te mogen secunderen. Waerop gevolcht is dat het 
paerdevolck den vijant onverhoets, soo ’t schijnt, op sijn legerplaets 
betrappende, couragieuselijck op deselve is aengevallen, doende vijff 
a ses charges daerop, in welcke ses schermutseringe van ’s vijants 
syde nae geseijdt wordt 20 a 30 dootgebleven sijn ende ongetwijffelt 
noch meer soude gesneuvelt hebben, soo men ’t voetvolck mede 
geordonneert hadde aen te vallen, twelc om onse presente schaers- 
heijt van volck niet dorsten avontueren. Van onser sijde is de Capitein 
vant gamisoen gedurende de voors. handtsgemeenheyt gequetzt ge
worden ende maer een soldaet dootgebleven; den vijant verliet sijn 
legerplaets ende retireerde sich op sijn voordeel dieper int bosch. 
Op den middach nae dit gevecht hebben vernomen dat ongeveer 37 
praeuwen van de west comende bij claren dage, hun onder scheuts 
vant casteel geanekert hebben voor de riviere van Ancké 7 met in- 
tensie, soo men presumeert, om den vijant secours van volck ende 
vivres toe te brengen.

Siet eens Ed. Ileeren tot wat een extremiteijt ende desolatie 
VEd. Colonie alhier, welcke alreede in soo wenschelijcke termen 
van progres was staende door UEd. deffectueusheijt van requisyt 
secours van volck tot raaintenue van dien te seijnden, geschapen 
stact te vervallen, door loutere onvermogentheijt moeten den vyant 
soo dicht op den neuse gedoogen ende toelaten, dat in spijt van 
ons met sijn vaertuijgh soo onder de oogen heen ende weer comt 
derven braveren sonder dat in jegenwoordige conjuncture daertegen 
de minste resistentie connen bieden. Waer salt lieenen, bij sooverre 
de zeesteden om d’Oost van Java gelegen (welcke altsaemen van 
desen acnslach kennisse liebben) den vijant, daermede sij ongetwijf- 
felt intelligentie houden, toevallen ende ons gesamender macht opt 
lijf!’ comen sacken, soud het wellicht met de stadt daervan wij 
qualyck 't vierendeel machtich sijn te beset ten ende dese onse 
bloeijende rcpublycque niet t'eenemael uyt ende gedaen sijn, sonder 
eenige lioope van redres in 't aenstaende?......................................
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XXI. De Gouverneur-Generael Jan Pietersz. Coen en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
gener. O. I. Comp. (Heeren XVII).

►-

Batavia, 3 November 1628.

Op 12 November 1627 enz................................................................
Met onze voorgaende is UEd. geadviseert hoe die van Bantam 

aenslach op ons ende Batavia onderleijdt liadden ende liaer 
Godt loff, misluckt was, voor een treffelijcke waer-

een
voornemen
schouwinge heeft het ons ter goeder tijt gedient ende oorsake ge
geven, dat wel te passé ’t garnisocn van Batavia met eenige boots- 
gesellen versterkten. Tsedert hebben met partijen te water ende 
te lande omtrent Batavia op d’onsen gerooft ende gemoort, maer 
weijnich voordeel gehaelt, dan dat eens 15 blanken in een tingan 
versloegen, waertegen oock veel van liaer moescoppers in de riviere
van Ontong Java geslagen ende wel 30 tingans met veel andere 
cleene praeuwen genomen zijn. Met 100 tingans syn zij I5n Au 
gusty des nachts bij Onrust geweest omme d'onse aldaer te over
vallen , maer goede wacht vernemende, weecken weder af. Onder- 
tusschen zyn continuelijck wegen die van Bantam door Simsuan, 
Chinees coopman, tot accoort versocht ende aengemaent, seggende 
dat die van Bantham sochten haren staet met onse hulpe tegen de 
Mattaram te verseeckeren, maer alsoo dese persoon gemeenlijck is 
verschenen als eenige schelmerije onderleijt wiert, Iieeft sijn credit 
verlooren.

>

28" Januarij passato is de president van d’Engelsen met synen 
Raedt, van Batavia vertrocken ende hebben hare residentie tot Ban
tam genomen, 4 Engelschen geringe personen vooreerst sonder micf- 
delen, geit ofT goederen tot Batavia latende, daerna hebben al liaer 
volck ende goederen, die voor den brant wt liaer huijsen in de stadt 
gebracht hadden, den 31" Augusty gelicht ende met ’t jacht de 
Duyve mede tot Bantham gebracht, sonder ons eens aen te spreec- 
ken, wij verlangen te vernemen hoe VEd. verstaen dat met liaer 
handelen sullen aengaende de peper, die te Bantham souden mogen 
becomen ende voor liaer alleene pretenderen te houden, ende
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wat voorder doen sullen aengaende ’t acces tot Bantam onder pro- 
testatie toegestaan.

Tsedert onse jongste is tot Batavia gants weijnich negotie ge
dreven , lange sijnder cleeden gebreck geweest, niet een Chineese 
jonck isser tot Batavia noch elders gecomen, ’t is nu mede omtrent 
10 maenden geleden dat door de Tommegon Bouraxa, admirael, 
wegen de Mattaram van de Javaensche zeestraat verboden wiert, dat 
niemant sonder zyne licentie na Batavia soude varen, heeft oock 
soo goeden wacht doen houden , datter tsedert voors. tijt geen 
praeuwen dan eenige weijnige (die hij sulcx toeliet omme ons t’abu- 
seren) gecomen sijn, alle vremdelingen in ’t landt van de Mattaram 
gecomen, hebben daer opgehouden ende ’t gantsche lant alsoo ge
sloten , dat noyt yet seeckers van haer voornemen conden verstaen, 
doch ’t oude geruchte dat de Mattaram met hondert duijsent mannen, 
anderen seijden 48000 te lande ende 3000 praeuwen te water na 
Batavia oft Bantam gaen soude, continueerde gelijck voor dese eenige 
jaeren is geschiedt. De geaposteerde praeuwen ontkenden eerst de 
Tommegons verbodt ende verhinderingh, maer overtuijght sijnde 
seijden, dat de Tommegon de praeuwen ophielde omme sijn rijs 
dies te dierder te vercoopen, gelyck wei meer gedaen heeft; item 
datter rijs ende praeuwen genoech comen souden ende dat dit jaer 
door de Mattaram niet voorgenomen soude worden, doch soo van 
andere quartieren geen secours van rijs becomen hadden, gelyck 
voren is geseijt, souden in Batavia van hongersnoot vergaen hebben. 
Onder dc geaposteerde praeuwen is hiermede den 13u April als 
gesant verschenen de broeder van den Tommegon van Tegal Chey 
Ranga 1, met 14 praeuwen rijs; dese versocht ernstelijck dat 
de Mattaram souden willen helpen Bantam aantasten ende een ge
sant na dc Mattaram senden; op ’t vcrsoeck van assistentie tegen 
Bfcitam namen ons beraedt ende de besendinge excuseerden met de 
quade genegentheijt die voors. Tommagon Bouraxa t’onswaerts be
toonde.
praeuwen van de voors. Tommegon Bouraxa met 150 hoornbeesten, 
120 lasten rijs, 10600 bos pady, 26600 cocusnooten, 5900 bossen 
suijeker ende andere cleeniclicden (soo zij sepden), waren gemant

Den 22u Augusty quamen tot Batavia aen 59 goraps ende

1. Kiai Roiiggo.
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met wtgelesen volck, sterck omtrent 900 coppen, de beesten brach
ten op reeckeninge van 800 stucx, die in April 1627 gecontracteert 
hadden te leveren & 8 realen tstuck, drie dagen na haer souden 
noch 27 praeuwen met beesten comen, haer compste veroorsacckte 
veel bedenekens; sanderendaechs deden voors. 150 beesten lossen 
ende meest al de praeuwen (met misnoegen van de Javanen) weder 
buijten leggen; savonts den 24n ditto quamen noch 7 praeuwen van 
Bouraxa aen, die niet begeerden binnen te wesen, versochtcn een 
pas omme na Malaca te mogen varen, om quade desseijnen voor 
te comen lieten de revier met een boom sluijten, leijden extraordinary 
buijten wacht opt pleijn van ’t casteel daer de merekt is ende ordon
neerden twee tingans buijten d’eerst gecomene praeuwen wacht te 
te houden ende voor te comen, dat d’andere 7 bij d'eerste niet sou
den comen, opdat haer geen geweer overgaven, ende alsoo dese 
seven tegen wille van onse wacht bij d’anderc wilden varen, con
testeerden soolange tot dat aen malcanderen geraecten ende tvolck 
van omtrent 20 praeuwen, die binnen lagen, de buijtenwacht van 
de merct omtrent te middernacht mede opt lyff vielen ende ’t fort 
van alle canten bestormden, eenige Javanen vervolchden dese wachters 
soo corts dat met haer over de landt gardijn tot binnen ’t fort liepen 
en al ons volck van de gardijn dreven, eenige meenden op ’t bol- 
werek de Robijn te loopen, maer werden door een hamey op de 
gardijn staende gestut, de meesten hoop bleelf op de berm van de 
Diamant ende t’oude fort, de Javanen van de praeuwen buijten 
sijnde liepen door ’t water tot aen de berm van de punt de Peerl, 
alwaer het voornemelijck gemunt hadden, vermits ’t fort daer op 
sijn swackste was ende met gemack over d’aerdewal (12 voeten 
hooch sijnde) conden loopen, doch met gewelt van mosquetterije 
wierden affgehouwen, maer niettegenstaende dat continuelijck op 
haer schooten soo bleven aen de berm tot dat de dacli aenquan*, 
in voege dat 5 uyren lang tegen de bespringers geschoten wierd, 
t’is ongeloofllijck hoe grooten couragie o ff onbcdachtheijt eenige Ja
vanen toonden, maer wierden niet wel van de haere gevolcht, met 
t’aencomen van den dacli trocken aff, veel doodon achterlatende, ’t 
nieuwe huijs van den ontfanger, daer veele in waeren, verlieten 
mede.

Den 25“ ditto met den dach sagen de voors. 27 praeuwen aen-
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comen , doch vant atfgeslagen volck tijdinge becomende, landen in 
de revier van Marondo ; sonden eenige paerden int velt omme na 
vorder gevolch te vernemen, ende gaven ordre om alles van buijten 
in te trecken, int velt wierd volck vernomen, twelcke schenen van 
d’afigeslagene te wesen.

Den 26n ditto quamen groote menichte volck met vliegende ven
dels tot int gesichte van de stadt marsclieren, hierop resolveerden 
een groot deel vant zuyteijndt van de stadt daer niet veel steenen 
huijsen waren aff te snijden, verbranden ende raseren, omme 
t’ander deel te beter te deffenderen, alsoo niet mogelick was dat 
alles tegen de macht van den Mattaram souden connen beschermen 
ende wiert sulcx datelijck begost, alle ’t volck op de westzijde van 
de reviere woonende, gelyck mede d’Engelsen, verlieten van selffs 
haer wooninge ende trocken int beste deel van de stadt, dat voor
namen te sluijten en te deffenderen.

27n ditto met den dacli waren de voorloopers van de vijandt, 
sterck 800 a 1000 coppen, int affgesneden deel van de stadt, be- 
gosten beur daer te begraven ende de reduyt Hollandia aff te 
snijden, ’t geheele leger volclide haer met vliegende vendels in 
goede ordre, doch van 120 soldaten ende eenige burgers wiert de 
vijandt weder wt de stadt gedreven met verlies van veel van d’hare, 
die op de plaetse, in revier ende gracht doot bleven; tleger siende 
haer volck met disordre wt de stadt vluchten, retireerde mede met 
ordre na de thuijn van Specx, daer hun legerplaets vooreerst 
namen; daerna sijn binnen scheut van mosquet comen legeren, 
achter bcschansinge van cocosboomen, pinang ende geclooven riedt 
aen malcanderen gebonden, daer met groff geschut niet doorschieten 
connen.

In deser voegen sijn wel onversiens van ’t volck van de Mattaram 
met groote stouticheijt en couragie besprongen, dewyle de name van 
den Mattaram seer groot is ende niet vernemen eonde hoe sterck 
dat sy waren, brochten alle d’onse groote vreese aen, de Chineesen 
namen de vlucht in de praeuwen van de Javanen verlaten, al die 
begeerden lieten daermede met vrouwen ende kinderen op do reedo 
bij de schepen varen, de Nederlandsche vrouwen (dewyle de stadt 
geheel open was) sonden mede aen boort, doch doen de Chineesen 
sagen met hoe grooten couragie de Javanen van d’onsc wt de stadt

V. 9
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gedreven wierden met verlies van groote meniclite, die op de plaets 
doot bleven leggen, schepten veele weder moet ende keerden weder 
in de steenen liuysen.

De vijandt aldus vant ordinary garnisoen, sterck wesende 529 
vant fort ende stadt affgeslagen wesende, ontboden wy

i

coppen
de schepen van Bantam ende ’t eijlandt Onrust, deden 200 boots- 
gesellen aen landt comen, wapenden d’ongewapende burgerij e ende 
ambachtslieden; de bolwercken de Peerl, Sapliier ende de gardijnen 
daer men over cost loopen lieten met rieden pallisaden besetten, 
gelyck mede de stadt, staecken den brandt in de verlaten rieden 
huijsen ende raseerden dat ons hinder mochte doen ende de vijanden 
voordeel geven.

De Engelsen die tijts genoech hadden omme te bergen al watter 
in haer huijsen was, verlieten deselve met groote partij e quaet bos- 
cruijt, 200 musquetten, eenige sabels, touwen ende veel rommeling, 
mede nemende dat haer best aenstont, 't quaet cruyt lieten wij in 
de revier werpen ende ’t geweer scheep brengen, omdat het in des 
vijants handen niet soude comen. Den 26u des nachts leijden wij 
50 coppen soo burgers als soldaten in dese huysen om die te be 
schermen, maer alsoo deselffde niet conden deifcndcrcn ende genoech 
met de stadt te doen hadden, wierden genootsaect tselve volck opt 
versoeck van de burgers in de stadt te laten. Des nachts tussclien 
den 27 en 28 Augusty geracete d’Engelse huijsen mede aen brant, 
doch het packhuys daer de touwen in lagen bleef noch onbescha- 
dicht, haer werd geraden dat de touwen in de rivier souden laten 
schieten, maer wilden 't niet doen, seijden dat daertoe geen ordrc 
hadden, dese huijsen verbrandt wesende, deden wij de mueren mede 
raseren om voor te comen dat de vijant binnen deselve niet souden 
comen legeren ende de stadt benouwen. 31" Augusty quam hier van 
Bantam t’Engels jacht de Duijve omme haer volck ; synde drie 
Engelsen met 10 swarten ende goederen te lichten, dit volck ende 
gebergde goederen lichten sij ende vertrocken weder na Bantam 
sonder ons aen te spreecken, wtgevende dat een groote somme geit 
aen goederen in haer huijsen verloren hadden.

Nadat de hevige moet van den vijandt wat gecoelt was, vonden 
wij goet de punten de Sapliier ende Peerl met houtwerek voor aen- 
loop te verseeckeren, verhogen ende vergrooten, welck in een maent
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gedaen is, in sulcker voegen dat vrij wat beter dan te voren ge 
deffendeert connen werden.

’Snachts tussclien 10en ende 11CQ September is de vijant binnen 
scheut van een pistool aan de stadt geaprocheert, ahvaer hun be
groeven , hadden in een nacht sooveel hout ende gecloven riet aen 
malcanderen bijeengebracht dat achter tselve van groff geschut scheut- 
vrij waren. Den 12» dito lieten hierop een wtval doen met 50 sol
daten , eenige Japonders ende Mardickers (onder faveur van 150 mus- 
quetten op de wal staende) d’onsen trocken tusschen ’t leger van den 
vijandt van achteren in voorn, aproche, dreven 2Ü300 oft meer vijan
den daer wt ende sloegen 30 k 40 op de plaetse doot, doen de vijandt 
aen ’t vluchten was, vielen de Chinesen met sulcke menichte wt dat 
het wonder om sien was, staecken d’aproche in brant ende brachten 
veel goet in de stadt, van d’onse wierd, Godt loff, niet een gequest.

Savonts den 21» September begost de vijant met groote macht bij 
de rcduyt Hollandia t’aprocheren, terwijle rontsomme de stadt ende 
fort loose alarm maeckten, om voor te comen dat haer naerderinge 
niet souden verhinderen ende de reduyt Hollandia assisteren, brach
ten ladders ende rammen bij de wereken om de reduyt te beclimmen 
oft de mueren door te rammen, onder faveur van eenige die con- 
tinuelyck met lange roers tegen de reduyt schoten, rnaer door d’onse, 
die 24 sterek op de reduyt waren, wierd soo goeden tegenweer 
gedaen dat de gantsche nacht de geheele macht affkeerden, al haer 
cruijt verschoten, ende de vijandt niet anders vorderde dan dat hun 
op 5 plaetsen begroeven ende met houtwerek tegen ons geschut 
versekerden; smorgens den 22n ditto resolveerden de reduyt t'ont- 
setten ende de naerdering van de vijandt te verhinderen, vielen wt 
met 300 soldaten, 100 burgers ende groot gevolch van Mardickers 
ende Chineesen, ende dreven de vijandt wt alle haere aprochen tot 
in heur leger met groot verlies van de haere, jae een groote menichte 
vluchten met vliegende vendels wt haer leger, alle de naerderingh, 
die meer dan op thien plaetsen begost was, wierd geraseert ende 
verbrandt, gelijck mede de schcutvrije huyskcns op de reviere bij 
de reduyt gebracht; d’IIeere zy van dese victorie gelooft, wij houden 
seeckcr te wesen datter tot desen dacli wel 12 k 1300 vijanden doot- 
gebleven sijn; de gevangenen seggen 2 k 3000, van onse zijde 12 
Nederlanders mot weynich Chineesen ende Mardickers.
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■ ! Bij dese gaet translaet van drye missiven 1 door de Tomagon 

Bouraxa; veltoverste van de Mattaram, geschreven, YE. sullen daer- 
door sien hoe ons met 300 M. mannen dreijcht ende geerne soude 
hebben dat van selffs van Batavia vertrocken.

Door seeckere gevangenen hebben verstaen, dat dit leger van den 
Mattaram op haer eerste aencomste sterck is geweest acht, negen 
k thien duysent mannen, daeronder een k twee duysent dragers, 
hiervan syn te lande gecomen 4800 ende te water, deene seijt 
3500, d’ander 4800, welcke in de reviere Marondo landen, ende 
dat dese tocht op voorgeven ende versoeck van de Tomagon Bouraxa 
bij der handt genomen is, dat hy door syn volck op Batavia hande
lende (die de veroveringe van Batavia licht schichtenj bedrogen is 
ende de Mattaram mede geabuseert heeft, welck zyn leven costen 
sal s o weder comt, alsoo de Mattaram vast toegeseijt heeft Batavia 
te leveren. ’Tblijct dat de schoone occasie die de handelaers tot 
Batavia gesien hebben, de vyanden aengelockt heeft dese tocht met 
soo cleene macht te doen; t ordinarie garnisoen is niet meer dan 
300 coppen sterck geweest, de burgerye ten hoochsten mede maer 
300, welck de vijanden van d’Engelsen ende andere wel vernomen 
hebben, ’t fort was niet gesloten dan de Diamant alleen, over de 
wallen ende de twee seebolwerken (die maar begost waren) conde 
men int fort lopen, de stadt was rontsom open, de graft ende walle 
aen de oostzijde van de stadt wesende, conde de vijant niet ver
hinderen, met haer pieeken swemmen bij nacht door ’t water ende 
loopen over de wal, de Chineesen ende Mardickers achten sij niet, 
alsoo de couragie niet hebben omme haer te deffendcren.

Hadden voorn, praeuwen een dacli binnen mogen leggen tusschen 
’t fort ende stadt, gelyck altyt eeji gebruijck is geweest tot dat het 
volck te lande mede bij de wereken waren gccomen ende dat dan 
d’een opt casteel ende d'ander op de stadt (gelyck liaer desscin 
schijnt geweest te sijn) aengevallen hadden, een groote moort sou- 
den gedaen hebben ende Batavia liadde peryckel geloopen, maer 
door de buijtenwacht syn die van de praeuwen genootsaect gewor
den haer aenslach een dacli te verliacsten, soo dese buijtenwacht 
’t volck van de praeuwen niet in de wecli waere geweest ende
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1. Zie één dezer brieven hier achter, onder n°. XXII0.
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de vijant sonde met alle man int fort 
na geoordeelt wort, 

meester vant fort (wtgesundert de punt Diamant) gemaect hebben; 
gelooft sij Godt dat soo quadendisseijndusverdemislucktis, d’Heere 
wil Batavia vorder bewaren.

Veel meerder couragie, auctoriteijt, beter beleijt ende ordre ver
nemen wij bij dit volck van den Mattaram te wesen, dan voor dese aen 
die van Bantam gesien hebben, welcke oock oorsaecke is dat die van 
den Mattaram soo weynich als die van Bantam van d’onse geacht 
syn geweest ende dat voor de versekeringe vant fort ende stadt 
soo weijnich gesorcht is ende veel groote noodeloose oncosten ge- 
daen sijn.

Aen d’aproche door de vyanden gedaen, hebben wij gesien dat 
het casteel Batavia tegen de macht van den Mattaram qualijck ge
houden soude connen werden, alwaert oock rontsomme met steen 
ende calck voltrocken, ten zij dat het met stercker garnisoen dan 
voordese beset worde.

Omtrent 12000 cocusboomen waren hier door de burgerije als van 
wegen de Compagnie aengcplant, daervan veele al vrucht begonnen 
te dragen; alle dese gelijck oock d’oude boomen heeft de vijant ge- 
geschent ende alle de tuijnen rontsomme de stadt bedorven, groote 
schade isser door veel burgerije aen liuysen ende thuynen geleden.

Gort voor de comste van voorn, leger was de pady door de Com
pagnies lijffeijgenen geplant, vant velt int fort gebracht, bedragende 
omtrent 25 lasten, maer van tgene de Chineesen hadden geplant is 
noch vrij wat opt velt gebleven.

Vernemen niet dat de vijant van Bantham andere assistentie be- 
comen heeft dan vijff tingans met rijs ende vier potten cruijt, die 
van Bantham syn mede in groote vreese ende houden haer volck in 
de stadt bijeen. De voorgemelde Sim-suam schrijft van wegen die 
van Bantam dat haer seer verheugen, dat die van de Mattaram met 
soo grooten verlies van haer volck afïgcslagen ende wt haer tren- 
cheen gedreven hebben, ende raedt weder op nieuws aen ons met 
Bantam te vercenigen; int leger van den vijandt is gants geen rijs, 
leven meest van seeckere wortel, gadong genaemt, ende van rys die 
eenige in do dorpen van Bantam bedelen; ’t secours dat te water 
becornen, is weijnich.

alarm gemaect hadden 
geloopen, groote moort bedreven ende beur
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ij Nadat den vijandt den 22n September gelijck voren is geseijt wt 
alle de gedane aproche weder in sijn leger hadden gedreven met 
verlies van niet min dan drie hondert van de sijne op dien dach 
alleen, ontviel liaer de moet, vrij veele hielden haer seer stille, 
ende (wy) sagen ’t gewach van volck in haer leger merckelijck ver
minderen , daerop van drije bysondere gevangene verstaende, dat ’t 
meerendeel van des vijants leger in voorgaende rescontre gebleven, 
gestorven ende verloopen was, ende resterende ten hoochsle met de 
dragers niet meer dan 3 k 4000 sterck waeren, daervan veele her- 
waerts ende derwaerts int bos liepen, omme haer cost te soecken, 
resolveerden wij t’onderstaen oft de vijandt wt syn leger (welck in 
twee quartteren aen d’ooszijde van de stadt lach) souden connen 
slaen, tot desen eijnde brachten int veldt den 21n October:

van d’H. Jaecques le Febvre, als veltoverste,
24 ruyters................................................................................

6 comp. soldaten yder van 70 coppen.................................
3 „ burgers..................................................................
3 „ Japanders ende Mardyckers.................................
260 van des Comp. lijffeijgenen tot pioniers........................
700 gewapende Chineesen ende omtrent 800 bijloopers . . 1500
42 bosschieters ende bootsgesellen met vierwercken . . 
met 201 bijloopers van de burgerslaven........................

:ii
;
:

;

24
420
210
210
260

■

:'42
200 j

2866
Terwijle dit volck buijten de stadt int velt wicrt gebracht, syn 

twee gesloten chiampans ende seven schuijten ende boots daerop 
150 bootsgesellen waren, des vijants leger genadert ende terwijlen 
sonder ophouden geweldich tegen malcanderen schoten is ’t ander 
quarlier door d’avangarde (sijnde twee compagnicn soldaten ende 
een compagnie burgers, met noch een andere tronpe van drie com- 
pagnien Japanders ende Mardijckers) aengetast, vermeestert ende de 
vyanden daerwt gedreven, ’t vendel van de Japanders was eerst op 
des vijants wercken, de Chineesen was mede belast aan te trccken, 
maer lieten ’tna ende bleven in ordre staen. Voors: avangarde 
voorder na ’t tweede quartier (daer de veltoverste de Tommogon 
Bouraxa lach) marcherende, wierd de gewapende Chineesen andcrmael 
belast aen te trecken, soo haest dcse ordre bequamen liepen met

•

;
l
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siilcken furie soo treffelyck aen, dat het wonder om sien was, cnde 
terwijle d’avangarde van achteren in des vijants leger trock ende 
haer handt tegen hant deden wij eken, braken de Chineesen aen 
d’ander zyde door des vijants werck, clommen daerop, staecken’t in 
brant en dreven de vijanden, soowel als d’onse op d’andere syde 
deden, in de vlucht, in voegen dat door Godes genade t’eenemael 
meesier van des vijants legerplaets wierden, eude haer oock ’t veldt 
deden ruijmen, dïïeere zy daervan gelooft! ’t lioutwerck wiert in brant 
gesteecken ende door ’t vier meest geconsumeert, maer d’aerde mosten 
door de hitte van ’t vier ongeslecht laten, veele van d’onse meenden 
dat de vijant wt syn legerplaets soude vluchten soo haest voors: 
troupen souden sien aencomen, maer bevonden anders, bleven soo 
lange in haer geslooten werck tot dat d’onse daermede binnen liepen 
ende haer met enckel gewelt daer wt dreven ende uijtbranden; in 
dese rescontre syn omtrent hondert mannen van den vyandt op de 
plaets ende in de revier dootgebleven, daeronder den Tommagon 
Bouraxa veltoverste met sijn ouste soon, van onser sijde hadden vijff 
dooden, 3 Nederlanders ende 2 Japanders ende 50 gequetsten daer
onder 26 Nederlanders.

De volgende nacht sonden omtrent 50 stucx cleen vaertuijgh, te 
weten 30 van d’onse ende 20 Chineese praeuwen na de rivier van 
Marondo omme des vyants vaertuijgh aldaer leggende (navaneenige 
gevangenen hadden vcrstaen) te vernielen; de Chinesen keerden 
sanderendaechs weder eer des vyants vaertuijgh vernamen, d’onse 
met cenige burgers ende Mardijckers, sterck synde omtrent 400 coppen 
voeren voort ende vonden omtrent 80 tingans ende 2 goraps, waervan 
36 tingans in Batavia brachten ende d’andere verbranden, in voegen 
dat de vyanden van 200 stucx vaertuygh, daermede tvolck te water 
herwaerts gecomen is, hondert en vyfticli affkandich hebben gemaeckt.

Den 23n October Maendach, eer voors: praeuwen die men sach 
aencomen noch binnen waren, sonden buyten de stadt int velt 
seven compagnien, te weten vier compagnien soldaten, een burgers, 
een compagnie van 36 Japanders ende een compagnie Mardijckers 
tot beschermingc van omtrent 4 a 500 Chineesen, 150lyffeygenevan 
de Compagnie ende cenige onser timmerlieden, wclcke seeckere boomen 
naest de reduyt Hollandia staendc soude afFhacken ende d’aerde van 
de trencheen des vijants ingenomen leger slechten; int velt comende
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vernamen hoe de vijandt haer weder aen ende in de tliuijn van Specx 
versamelt ende de weck met cocusbooraen toegeset hadden. Hierop 
resolveerden d’onse bij haer selven sonder ons daervan te verwit
tigen, de vijandt van daer te verdrijven, trocken met voors. seven 
compcn in twee tronpen verdeijlt derwaerts (de Chinesen achter
latende alsoo niet begeerden mede te gaen, seggende dat geen ge
weer hadden ende niet gecomen waren om te vechten, maer te 
wercken) nae harde wederstant dreven de vijandt uyt sijn nieuwe 
legerplaets ende deden d’opgesette cocusboomen door des Comp: 
lijffeijgene nederwerpen; ondertusschen versamelde de vijanden met 
al haer macht bijeen , sterk omtrent 4000 coppen na eenige oordeel
den, doch andere beelden haer in datter wel 10 k 20000 waren met 
2 a 300 paerden ende nieuw secours bij den vijant gecomen most 
wesen, welck grooten schrick onder d’onse (die veele haer cruyt 
verschoten hadden) veroorsaeckte; int afftrecken liepen de slaven 
met harden pas deur, d’arrieregarde keerde door onervarentheijt 
met een swier, trommelslach ende harde pas, hierop trocken de 
vijanden in een halve maen met groote menichte aen, in ’t eerste 
wierden van d’avangarde (die int aftrecken d’arrieregarde was ge
worden) met ordre gestut, doch alsoo dese ordre mosten breeeken 
int passeren van een dam aent slootien bij de thuijn van Specx 
ende dat ondertusschen d’andere troupe Jiaer t’eenemael (sonder 
eenige reeden oft noot) in de vlucht bega'ff, haer geweer wecli wer
pende, soeckende hem in de twee chiampans op de reviere leggende 
te salveren, trocken mede gelijck d’andere met desordre in de vlucht, 
meest alle sonder geweer, seer schandelijck deurloopende, tot dat de 
vijanden door ’t groff geschut van de chiampans ende de stadt ge- 
treft wordende van selffs bleven staen; soo cloeck waren geweest 
ende met groote tronpen inval hadden gedaen, qualyck een van 
d’onse souder affgecomen hebben, ende tot in de stadt, ja verder 
hadden sonder wederstant connen gaen. alsoo niet één gesontsoldaet 
in de stadt ende t fort was, ende tvolck van de pracuwen noch niet 
binnen gecomen waren. Onse mijters droegen haer oock seer qualijck, 
liepen ’t voetvolck onder de voet; in dese rescontre ende disordre 
syn van d’onse doot gesmeten ende in de reviere verdroneken 56 
soldaten ende 4 burgers, daerenboven waren 20 geqnetste voor de 
disordre binnen gebrocht, 140 soldaten ende burgers keerden weder

i
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sonder geweer, soodat de vijandt 200 p8. musquetten, piecken, har
nassen ende andersints van d’onse becomen heeft, doch niet min dan 
een a 2 hondert synder van dhaere gebleven; dit ongeval heeft veelc 
van d’onse vry wat verslagen, d’Almogende behoed ons voor meerder 
ongeval ende wil ons met syn heijlige scgen helpen. ’Taffhacken van 
boomen ende ’t werck dat voorgenomen hadden te slechten is door 
dese disordre naergebleven, ende de vijandt heeft datelyck weder 
aengevangen de wecli bij de thuyn van Specx (synde omtrent een 
halfif mijl van’t fort) met d’affgeworpen cocusboomen te slnijten ende 
syn leger aldaer weder op nieuws neder te slaen. Batavia is niet 
alleen belegert van des Mattarams volck, sonder negotie, met dierte 
van alderleye lijfftochten beswaert, maer daerenboven worden noch 
al lerharst gedruct met een extraordinarie sieckte ende sterfte van de 
roode loop, die gedurende dese belegeringe seer hart regneert, ende 
dat insonderheijt, ja bijcans alleen onder de soldaten ende bootsge. 
sellen; des Compagnie’s lijffeijgenen, gevangenen ende Chineesen 
hebben daervan geen noot, weijnich sterlfte isser onder liaer; van’t 
guarnisoen syn ons in de maanden September ende October afgestorven 
157 personen soldaten ende bootsgesellen ende daerenboven gelijck 
voren is geseijt 72 in den oorlocli gebleven.

Tsedert primo November 1627 tot Ultimo October 1628 sijn in 
Batavia overleden 395 personen ende daerenboven 235 op de schepen 
aldaer te reede leggende, V E: dienen Indien met den eersten wel 
te secunderen van cloeck volck oft is te vreesen dat des Comp: forten 
ende schepen in groot gebreck vervallen sullen.

Tvolck corteling gecomen is soo oolijck, dat veele in haere luijheijt 
ende vuijlheijt vergaen, meest syn se oock jongh en dom die hier 
comen, het boscruijt dat men spilt om de jonge soldaten te doen 
exerceren cost de Comp. veel meer dan off ervarene dubbelde soldije 
gaven, VE: gelieve te doen letten, soo veele mogelick is, dat hcr- 
waerts aen vant cloeckste volck gesonden worde, de Compagnie sal 
daeraen dienst gescliieden, al waert oock dat de gagie vrij wat meer 
dan ordinarie souden moeten vcrhoogen.

Tsedert de tocht door die van Bantam jongst op Batavia gedaen 
ende in dese tegenwoordige belegeringe sijn genootsaeckt geworden 
meer dan 4 a 500 bootsgesellen van de schepen te lichten ende tot 
versterckinge vant garnisoen in Batavia te gebruijcken, veel jongors
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loopender onder, waervan tliien qualijck tegen een cloecke Javaen 
soude connen bestaen.

Ons gebreecken niet alleen enz.
D’incompsten van Batavia tsedert primo November 1627 tot Uit0: 

October 1628 bedragen......................................
de winst van den handel.................................
d’oncosten (daervan ten behoeve van de scheepen 

alleen verstrect is / 310c.) bedraegen daertegen .
Waeronder begrepen sijn omtrent f 50c. verleden jaer gespen deert 

ende niet geregistreert, soodat de somme van d’oncosten verleden 
jaer gedaen, niet veele verschilt, niettegenstaende dat het guarnisoen 
dit geheele jaer meer dan eens soo sterck als verleden jaer geweest is.

Met fortificeren enz.
Opt stuck van den vrijen handel sal volgens V: E: ordre geen 

vordere ouverture gedaen worden, d’Engelsen ende Deenen sijn’tdie 
den inlantschen handel bederven, in faveur van de Mooren, Heydenen 
ende Portugiesen; om Batavia te meer t’onderdrucken, sit d’eene nu 
tot Bantam ende d’ander tot Japara, gelijck voren is geseijt.

Met de vrije lieden in Batavia gaet het gants slecht, daer sijn 
eenige weijnige, die wat middelen hebben ende seer weynich die yets 
by der hant nemen omme haer eerlyck te generen; t sijn meestal 
tappers ende dronckaerts, d’eene vergaet in exces van drincken on 
d’andere door enckele luijheijdt in armoede, daeraen geen deucht 
wel besteet can worden, onder haer is geen ander vaertuijgh dan de 
jachten de Peerle, Brotchia, den liarinck, Gorcom ende tfregat Nera, 
die altsamen welhaest sleijten.

Aen Boycke Boyckes enz...................................................................

!f

f 287037 :11: 4 
- 300000:-:-

- 900000: —

XXII. De Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Goen en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII.)

Batavia, 17 November 1628.
Dese nevensgaende is copie enz.
Tsedert onse voorgaende is tusschen ons ende des Mattarams leger



139

niet sonders gepasseert, hebben sekerlijck vernomen, dat doen wy den 
21n October tleger van den Tommagon Bouracxa opsloegen ende uijt
t velt dreven, aldaer denselven Tommagon veltoverste met twee soonen
doot bleeff, ende dat ’s anderen daeehs den 22“ van Mattaram bij de 
gevluchte aenquam een nieuw leger, d’eene zeijt met omtrent 5000 
coppen ende d’andere 15000 coppen, met veel peerden onder drie 
hooffden te weten: Tommagon Suragulago 1 met 10000, Cheydu Paty 
Madura Radja 2 ende Cheijdu Paty Santa 3 met 5000 mannen; dit 
nieuwe leger heeft hem in tween verdeijlt, t’eene deel is gelegen 
aen d’oostzijde van de stadt omtrent de thuijn van Specx ende t andere 
int zuyt westen van de stadt, van waer elck syn naerderingli doet 
ende hun altemet in slachordeningh breet vertoonen. Op de naerde- 
ringh by die vant zuijtwesten gedaen, sijn genootsaect geworden , 
volgens advys van de chrijchsraden, de boomen van de tuijnen van 
de predicant Danckaert ende Capitein Hendrick Lievensen afï te 
houwen ende soo haest de boomen van Danckaert den 5n deser ge
slecht waren, verliet de vijandt d’aproche, welck onder scheut van de 
reduyt Zeelandt gedaen hadden, soodat het schijnt liaer voornemen 
was onder ende tusschen dese boomen te comen legeren. Tsedertis 
’t gantsche leger van’t zuijtwesten den 15n deser in ordre de voors. 
reduyt Zeelant genaerdert (terwijle ’t leger aen d’oostzijde mede 
aprocheerde) doch hebben liaer buijten sclieuts weder gelegert, ’t 
schijnt dat voor hebben ons te verdueren. Van Bantam zijn hier 
twee personen met fruijten aengecomen, waerdoor verstaen dat van 
den Coninck aldaer gezonden zijn omme te vernemen hoe ’t met 
Batavia gaet, seggen dat dien Coninck ende grooten haer verheugen 
dat de Mattaram soo grooten wederstant vint ende soo veel volck 
affgcslagen is, dat genegen souden wesen haer met ons, soo ’t met 
Batavia wel gaet te vercenigen, maer soo wij tegen de Mattaram niet 
bestaan connen dat dan sullen zien hun met de Mattaram te verdragen.

De twee enz......................................................................................

1. Socrjo-dilogo, de zou des slagvelds volgens Winter? of Socra-ngalogo ?
2. Kiai-Adipati Mandoero-rcdjo.
3. Kiai-Adipati Hocpo-sonto.
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•:
\XXIIa Translaet van eenen Maleijschen brieff ons uyt 

des Matarams leger neffens een in Javaensche 
tale thoegeschickt, den 2 ln September A° 1628. !

I

ghij beijde weest op u hoedeCappitain Moor, Cappitain Time 
ende sijt voorsichtich want binnen thien ofte twaelf dagen, wesende 
den vijfden van de nieuwe raaen ofte den sevensten thoecomende, 
wacht dien tijt, dan sal der van den Mataram comen gewapent volck, 
hondert en vijftich duijsent mannen, waervan de hoofden sullen wesen 
dese naervolgende persoonen, te weten:

Quyay Ada Paty Mandura Arradia,
Quyay Ada Paty Oupasanta,
Quyay Ada Paty Toupata,
Paty Tommagon Angabaya 2
Dese voors. vier overhoofden hebben tegen Syn Majesteyt misdaen 

ende haer leven heeft hij gespaert, die hij tot u zendt ende sullen 
hier wesen in de raaent Saffar 3 (is de maent October) den vijfden 
ofte sevenden van denselfden nieuwe maen, ende ick waerschou U 
andermael dat ghy wel op u hoede sijt; want deze hondert en vijftich 
duijsent mannen sijn gedestineert onder u fort te sterven ende daerna 
sullen noch hondert en vijftich duijsent coomen waer hooft over wesen 
sal Pangoran Ada Pati Jou mi na. 4 

Dat ghy meijnt dat ick gecoomen ben u fortsmuren te beklimmen 
daerin sijt ghij geabuseert, want ick hebbe van mijn Koninck daer 
geen last toe, noch om u te bevechten, macr ick hebbe last mij hier 
vast te maken, dan soo ick daertoe last liadde u te bestrijden, ick 
soud u met mijn bij wesende macht al bij geweest hebben, macr de 
thien duijsent mannen die ick medegebracht hebbe syn van Sijn 
Majesteijt geordonneert, haer hier in een pagger te besluijten, ende

ï

t—■

1. Vermoedelijk verbasterd uit het Portugccsch voor Capitaö-mor, kapitein majuor 
of opperste hoofdman, en Capitao de timao, kapitein van het roer (van den staat 
of van de zeemagt, overdragtelijk).

2. Kiai Adipati h'andoero-rcdjo, Kiai-Adipati llocpo-Sonto, en Pati Toemenggoeng 
Ngabehi. Toupata weet ik niet te verklaren.

3. Tsafar.
4. Joumina wreet ik niet teregt te brengen, kan het zijn Jioeminoto ?

'
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soo ghij van sins sijt mij Lier te willen van dacn slaen, ghij most 
Laest aenkomen, ick sal u wachten, want ick geresolveert ben mijn 
werck niet te verlaten ende soo den Mataram met de verwachte 
hondert en vijfticli dnysent hier compt salt u swaer vallen ons op te 
slaen, daerom soo ghij wat doen wilt most u haesten.

XXIII. De Gouvemeur-Generaal Jan Pietersz. Coen en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der Gen. 
0. I. Comp. (ter Kamer Amsterdam). 1

Batavia, 10 Febr. 1629.

Ed. Erntfeste, enz.
Den 5" November 1628 vertrokken &c.............................................
Met onse voorgaende is UEd. geadviseert hoe Batavia van des 

Mattarams volck scer onversiens vyantlyck aengetast ende belegert 
was, van 25 Augusty tot 3 (?) December 1628 heeft dese belegeringe 
geduert; eerst wierden te lande beset, van de Tommegon Bouraxa 
met een leger van omtrent thienduysent mannen, dit leger den 21 
October 1628 opgeslagen, verdreven ende verstroyt synde, gelyck 
UEd. geschreven is, quam hier ’s andrendaechs aen een ander leger 
van twintich dnysent mannen onder ’t gebiet van de Tommegon 
Suragulagul met veel van des Mattaram’s adel, doen ons volck sonder 
onse ordre ende kennisse den 23 October de vyaiulen (die haer op 
nieuws vertoonden en versterckten) seer moedich aentasten ende haer 
andermael uyt hunne versterckinge dreven, wierd al vermoet om de 
groote menichte van menschen datter nieuwe macht gecomen moest 
wesen; maer te diertyde hadden daervan gants geen kennisse. Dese 
Tommegon Suragulagul is van den Mattaram gesonden met die mee- 
ningc, dat Battavia ongetwyfelt op syn aencompste door de Tommegon

1. liet verhad van de belcgeringhc der stadt Batavia, door een ooggetuige, ge
plaatst in Deel III. J3ijdr. tot de taal-, land- en volkcnk. van Neerl. Indie. Uitgeg. 
door het Koniukl. Instituut te Delft, 1855, bladz. 289, komt, voor een deel, woordclijk 
overeen met dezen brief. Die ooggetuige schijnt dus dezen brief gezien te hebben.
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Bouraxa vermeestert vinden soude. In desen gevalle had de Mattaram 
hem belast, de costelyckxste waeren, die licht verduystert costen 
worden, als te weten: ’t geit, de cattoene cleden, laeckenen ende 
Amphioen, van Bouraxa over te nemen ende in alle versekertheyt by 
Syne Mayt. inde stadt Mattaram te brengen; maer byaldien Battavia 
niet verovert was, dat dan den Tommegon Bouraxa ende sekere andere 

die hy mede bracht, dringen soude Battavia met gewelt in

;

edelen
te nemen ofte haer doot te vechten ende soo in gebreck bleven, dat 
haer selfs doot smyten soude. De Mattaram had mede belast alle 
de Nederlanders te doen dooden ende niemant te spaeren. De Tom
megon Suragulagul voor Battavia comende ende vernemende dat ’t 
leger van de Tommegon Bouraxa van ons opgeslagen ende t’eenemale 
verstroyt was, dat Bouraxa selfs met al syn adel en geheel veel volcx 
dootgebleven waren, was seer perplex, sloech op syn borst ende seyde: 
wat sal ick den Mattaram, mijnen ïïeere medebrengen. Eerst legerde 
hy met al syn macht aen de oostsyde van de stadt, omtrent den 
thuijn van Specx, daernae sont een quartier aen de westsyde, eene 
gi'oote vertoninge rontsomme doende, van beyde syden wierd de stadt 
tot binnen scheuts geapprocheert, insonderheyt aen de oostsyde, daer 
’t leger van Bouraxa gelegen liadde, maer siende geen apperentie 
omme met gewelt voordeel te doen, resolveerde voors. Tommegon 
t’onderstaen off de reviere van de stadt soude connen verleyden, 
omme ons de plaetse door gebreck van water te doen verlaeten. Tot 
desen eynde heeft omtrent een myle te landewaert, boven de stadt 
dertich dagen langh duysent mannen daeclis doen graven; maer siende 
hoe weynich vorderden ende dat ondertusschen syn eygen volck van 
honger ende gebreck vergingh wert genootsaeckt dat wcrck nae te 
laten en van Batavia te vertrecken, vreesende dat meede gelyck ’t 
leger van Boraxa verslagen ende verdreven soude worden.

Twee Edellieden Chey dupati Mandura Kagia en Ohey dupati To- 
pasanta 1 gebroederen, welcke in 't grootste aensien naest de Mat
taram geweest syn ende belast was met dese tocht genacde te ver 
dienen, onderleyden de reduyt Hollandiae met rammen aan te tasten, 
gelyck Bouraxa te voeren mede liadde gedaen. Den 27u November 
des nachts quamen by de reduyt in de affgesneden stadt met ontrent

1. Maudoero-redjo en Kiai Adipali Hoepo-Sonto.

i
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100 man en de volgende nacht den 28n met ontrent 300 coppen; 
maer alsoo ontdeckt ende eenigen geschooten wierden, liepen door, 
haer voornemen nalatende.

Hierop heeft de Tommegon Suragulagul, veltoverste dese twee 
edellieden met haer volck doen binden ende by forme van justitie 
volgens ordre van de Matfcaram doen dooden, omdat Battavia niet 
verwonnen, noch haer dootgevochten hadden; eenige weynigen syn 
’t hooft afgeslaegen, ende d’andre al ’t samen met piecken ofte 
poignaerts doorsteecken. Nadat dit 1° December gedaen was, is 
voorn. Tommegon Suragulagul den 3n dito met ’t resterende leger 
van Battavia vertrocken, de doode lichamen tot een spectakel van 
syn wreede executie boven d’aerde latende, hadden wy sellfs de 
lichamen niet gesien, souden ’t niet wel connen geloven, 744 doode 
lichamen syn daer bij een van d’onse getelt.

Men seijt ende wort voor seecker gehouden dat van de dertich 
duysent mannen, die voor Battavia geweest syn, niet meer dan 
ontrent 10000 weder by de haer gekecrt souden wesen, seer vele 
syn der van honger ende ongemack vergaen, doen ’t leger van 
Bouraxa opgeslagen wicrd liepen die van Sammedangh ende Oucker 
(’t welck de twee naeste gebuersteden van Battavia syn, in ’t ge- 
berchte gelegen) datelycken voor ’t geheel deur, ontboden haer res
terende volck met vrouwen ende kinderen verlieten hare woonplaetse 
ende hebben haer in seker geberchte achter ’t landt van Bantam 
begeven omine de heerscliappye van den Mattaram te ontgaen, alsoo 
vreesden dat haer doot souden moeten vechten off dat selffs van den 
Mattaram dootgesmeten souden worden. 1

Naderhant hebben verstaen, dat de Mattaram voors. Tommegon 
Suragulagul, synen veltoverste met veel edelen meede heeft doen 
dooden, d’Edcllieden omdat geen victorie hebben bevochten ende 
veltoverste omdat de voorn. Orangkayo Chey du Pati Madura Ragia 
ende Chey du Pati Topasanta gedoot heeft, seggendo dat hy belast 
hadde, die te spacren ende haer volck te dooden, daorinede het 
scliynt, de Mattaram liem soect t’ontscliuldigen.

De spraecke gaet dat de Mattaram metten eersten selffs in persoon

nadere berigteu omtrent de bevolking van1. Zie hierachter ouder n°. XXVI 
Soemudang en Oekuor.
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dat de wegen doet bereyden 
om groff geschut mede te brengen, wat er van worden wil sal de tyt 
leeren. Wy verlioopen dat ondertussclien de stadt ende casteel alsoo 
sullen verstercken, dat alle des Mattarams macht niet sullen behoeven 
te ontsien ende hem met Godes liulpe wel affkeeren sullen. . . .

met meerder macht weder comen sal

Wy verstaen dat d’inwoonderen van alle de plaetsen langs de 
seecant van gans Java gelegen, seer besich syn omme liaer te ver
stercken, door vreese, welcke hebben, dat wy onderstaen sullen ons 
van liaer te revengeren, eenige Cliinesen ende Javanen syn hiervan 
Cheribon om te handelen aengecomen, ’t scliynt dat des Mattaram’s 
ondersaten, weder geerne tot Battavia souden comen handelen.

Nae wy aen d’uytcompst van saecken bemercken schynt het, dat 
die van Bantam verleden jaer d’offensive attentaten tegen Batavia 
deden, omme daerdoor des Mattarams gunste te verwerven; doen 
’t volck van de Mattaram in Augusto 1628 Battavia eerst onversiens 
aentasten verseylden deselffde nacht eenige Chineesen met cleen 
vaertuygh nae Bantam om haren handel te drijven, soo haest daer 
quamen met tydinge van des Mattarams compste, wierd haer ver
weten dat te voren van Batavia niet hadden willen vertrecken ende 
daer quamen, nu niet beter mochten, derhalven dat de Coninck haer 
met lyff ende goet aen de Mattaram zoude doen overleveren. Eenige 
Cliinesen dit vernemende, keerden datelyck weder tot Battavia ons 
dese tydinge brengende; verstonden oock dat de Coninck van Bantam, 
den Tommegon Bouraxa op syn aencompste presenteerde hulp van 
tweeduysent mannen; maer dat voors. Tommegon de hulp weygerde, 
seggende dat selffs machtich genoech was om Battavia te vermees
teren ; doch toen harde wederstant vont ende mettertyt de provisie ende 
amonitie quam te gebreecken, heeft daerria rijs, cruyt', geschut ende 
roers van Bantam versocht, maer weynigh becomen. De Tommegon 
Suragulagul ende de Mattaram sellls hebben door gesanten, van den 
Coninck van Bantam versocht de twee grootste stucken, die daer syn 
omme
wierden geweygert; maer vier mindere in haer plaatse gepresenteert, 
welcke des Mattaram’s gesanten refuseerden, alsoo die ondienstich 
oordeelden, doen die van Bantam op ’t leste vernamen, datter geen 
apparentie was, dat des Mattarams volck tegen Battavia yets vorderen

Batavia (seyden sy) daermede te dwingen, dese twee stucken
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soude; maer dat selffs door gebreck ende hongersnoot vertrecken 
mosten, wierd d’eene praeuw op d’ander van Bantam na Battavia 
gesonden, om ons (onder pretext dat fruyten ende vis ter marckt 
brachten) cont te doen, dat seer genegen waren met ons te verdragen 
ende alsoo vernamen datter in Bantam groote vreese van den Mat- 
taram was ende dat disseigneerden liaer met onse hulpe te 
stercken, vonden wy goet d’occasie waer te nemen, sonden nae 
Bantam. Ons volck wicrt wel bejegent, den handel soo liber ende 
vry als d’Engelse natie gepresenteert, doch alsoo wij selffs alsnoch 
niet goed conden vinden weder een comptoir tot Bantam te stabi- 
lieren, onderleyden de peper weder tot Batavia, gelyck voor dese, te
doen brengen enz...................................................................................

Hiermede enz.....................................................................................

ver-

XXIV. De (provision.) Gouverneur-Generaal Jacques Specx 
en Rade van Indie, aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (ïïeeren XVII).

Batavia, 15 December 1629.

Vuijt de generale missiven Uw Ed. van hier toegesonden pr. de 
scheepen Prins Willem, Nassouw, Vlissingen, der Veer ende Delfs- 
haven, gedatteert 3 November 1628, item met ’t schip de Leeuwinne 
in dato 17n ditto, alsmede per ’t Engelse schip de Maria, dato 10 
Februury 1029, mitsgaders de jonckste per ’t jacht Grootenbroeck ge- 
dateert 18" Marty volgende, sullen Uw. Ed. den stant ende gelegent- 
licijt van des Compagnies affairen in India, breeder als wel verge- 
noecht, hebben verstaen, alsoo sich naer ’t vertreck van de Ed. Heer 
Genl. Carpenticr (buijlen expectatie vele saecken anders toegedraegen 
hebben als Uwe Ed. sullen hebben verwacht) de Heere Almachtich 
geve synen segen, dat alles tot vorighen vrede, ruste ende profytablo 
negotie ten welstant van de generale Compagnie mach gebracht worden.

Tsedert vertreck, enz........................................................................
Mette voorige advysen sullen Uw. Ed. verstaen hebben ’t succos

10V.
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des Mattarams attentaten tegen Batavia onder ’t beleijt van den 
Tommagon Bouraxa ondo Suragulague, raitsgaeders dat de geruchten 
sterck liepen den Mattaram voornam ende groote preparaten dede 
omme met meerder macht wederom synnen aenslach op Battavia te 
hervatten, de Coningen van Cheribon, soowel den ouden als den 
jongen, gaven secrete advijsen ende waerschouwingen, dat men hier 
op sijn hoede soude wesen, alsoo den gantschen macht van den Mat
taram seeckerlyck te verwachten hadden, twelck van over ende we
dervarende Chineesen oock geconfirmeert wiert, alle welcke geruchten 
de noodige fortificatie sulcx dede behertigen, dat de stadt rontsom 
met cocosboomen, soowel aen de oostzijde langs den aerden wal als 

de westzijde langs de stadtsriviere beslooten wiert, ende om 
tegen sulcken dreijgenden macht te mogen bestaen, wierden alle 
reduyten ende wachtplaetsen versterckt, mitsgaders tegen geschut 
ende schietgeweer versien, den punct Uytrecht leggende op de naeste 
gracht aen de reduyt Gelderlant, wiert vergroot ende met twee halve 
cartouwen versien, voorts tusschen de reduyt Hollandia wiert een 
houte wambas, de Sterre genaemt, ingelecht, andere vier diergelycke 
boute wambaysen fsynde tsamen van geheele clappusboomen opgeset) 
wierden aen de zuytwestzijde van de stadt geset, naementlick Vianen 
tusschen Brabant ende Zeelant ende ontrent int midden van Domine 
Danckaerts thuijn, op de cant van de clcijne dwars rivier, Bommel, 
Weesp ende Buijren tusschen de reduyte Zeelant ende ’t huijs van 
den ontfanger. Dese reduijten waeren qualyck voltrocken als ’tvolck 
van de Mattaram verscheen, goeden dienst hebben dese houten wam
baysen gedaen ende bysonder groote vcrseeckeringc voor ’t bestiacl 
van de Compagnie als borgerie gegeven, daerop den vijant oock zijn 
forcc gebroocken ende door deselve oock beleth is geweest tegens de 
stadt tot op de weslcant van de reviere t’approcheren, ’t optreckcn 
van de gardynen vant casteel met craelsteen, wierden oock daegelickx 
gevoirdert, omme tegen alle periculen sooveel mogelick te mogen 
bestaen.

Den 16>> April voorleden, quamen hier van Tegal met G prauwen 
een Javaen, genaemt Warga, hebbende van uyt de revier van Crau- 
wangon 1 vrije geleij gesonden met brieven van synen heer den

van
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1. Krawang.
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Tommagon van Te gal aen d’Hcer Generael, daerbij uyt den naem 
van den Mattaram vrede aengeboden ende versocht wiert. dat des 
Mattarams onderdaenen als voor dato vrij ende ongemollesteert in 
Battavia mochten comen handelen, zyn heer den Mattaram excusee- 
rende dat door de Tommagon Bouraxa was geabuseert ende dat hij 
dese vijandelijcke attentaten bij der bant genomen hadde in revengie 
van seeckere sijne ambassadeurs aen dewelcken d’Heer Generael Car- 
pentier vrij paspoort hadde verleent om over Atcliyn een reyse naer 
Mekka te mogen doen, den welcken, soo den Tomra agon aen de 
Mattaram voorgegeven hadde, door d’IIeer Generael Coen zalf. op hun 
wedercomste alhier omgebracht ende gedoot waeren, maer alsoo naer- 
der kennisse van saecken becomen hadde, versocht ’t gepasseerde niet 
meer te willen gedencken, doende Warga dese aenspraecke ter pre
sentie van den Ambassadeur van Ligor ende de schippers van des 
Conincx van Siams joncken, beneffens d’overhooffden van de Cliineesen 
alhier, voegende daerby dese eijgentlijcke woorden: Radja Mattaram, 
minta ampon, twelck te seggen is, den Coninck Mattaram doet u 
bidden om vergiffenisse, ontsiende sich desen Warga niet tegen 
d’aengebooren nature van de Javaenen, d’eere ende reputatie van syn 
prins soo te vernederen, omme daerdoor te beter synne desseijnen 
te effectueeren.

Op gemelte versoeck was goetgevonden, bij provisie toe te staen 
dat de handelaers als voor desen onbescliroomt mochten comen ne- 
gotieeren, souden wel getracteert ende ongemolesteert mogen gaen 
ende keeren, daermede Warga gantsch wel gecontenteert naer Tegal 
vertreckt, seggende syn Heer den Tommagon was in plaetse van 
Bouraxa admirael van des Mattarams zeestrandt gemaeckt, hadde 
voorgenomen beter correspondentie met ons te houden ende alle coop- 
lieden te verwittigen, dat vrijelijck naer Battavia mochten gaen haer 
proflyt soecken.

D'uytcomste ende gevolch van saecken liebben bethoont, dat dese 
liumble besendinge maer en is geschiet om onder pretext van vrede 
niet verhindert te werden grootc partije rijs ende pady te amasseeren, 
deselve te waeter in de rivieren van Pamanucan ende Crauwang te 
brengen, ende alsoo ’tleger van den Mataram op Batavia van daer 
over landt te victualieren, welcke chargie aen gemelten Tommagon 
bevolen was.
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Naer Warga’s vertreck verschenen soo nu als dan eenige geaposteerde 
praeuwen, doch conden liaer desscijn soo secreet niet houden oftewierd 
seeckere tydinge soo van Chineesen als die van Bantam vernomen, dat 
de Mattaram met groote macht te velde comen soude, maer off het 
Battavia, Bantam ofte wel d’affgewekene van Oecker gelden soude 
bleef noch twijffelachtich.

Omme naer tijdinge te vernemen, wat langs de custe in des Mat- 
tarams haevenen passeerde, was goetgevonden de jachten Cleijn 
Heusden ende Teyouhan tot voor Jappara te senden met ordre ende 
instructie omme scherpelijek te vernemen ofte in eenige plaetsen ver- 
saemelinge van rijs ende pady gedaen wierde, mitsgaders bij rescontre 
van merckelijck getal van praeuwen, deselve te ruyneeren, hiervan 

den schipper Frans Loncken ende den ondercoopman Cornelis 
Doetmenuijt den last gegeven, dewelcke met de voorn, jachten sonder 
eenich rescontre tot voor Tegal gecomen zyn, alwaer den coopman 
Doetmenuijt op de vruntlijcke noodinghe van den Tommagon aen lant 
ginck, waer ondertusschen dat daer ter reede laegen meer als 100 
praeuwen met pady van d’oost aldaer aenquaemen, ende in Tegal 
was alreede veel in voorraet, ende als sij den Tommagon vraechden 
wat met soo groote partije pady voorhadde, gaff ten antwoort dat hij 
die wilde doen stooten ende naer Battavia voeren, twelck d’onse soo 
voor goet aennamen ende vervorderde haere reyse naer Japara, sonder 
hier yets anders te verrichten, dan dat met seecker vaertuijgh 'twelck 
henvaerts quam adviseerden, tgeene in Tegal gesien ende verstaen 
liadde.

Ondertusschen verscheen hier den 20“ Juny andermael den voor
noemden Warga met 13 prauwen geladen met rijs ende andere ina- 
nudentien, wiens compsle al over eenighe daghen verwacht was, 
ende alsoo door naerder becomen avysen, gelijck mede door de ver- 
saemelinge van de provisien in Tegal ende voornementlijck door 
seeckere Javaen die met Warga’s praeuwen quam ende voor desen 
bij den ontfanger Maseyck gewoont hadde, van des Mattarams toe- 
rustinge seker geinformeert waeren, wierdt geresolveert om volcomen 
kennisse van saecken te becomen, ditto Warga met alle sijn gesel
schap in verseeekeringe te nemen, gelijck met behendicheijt geschiet 
ende op den 27" Juny ter examinatie gebracht is, als wanneer liy 
vermerckende datter alreede eenighe lucht ende kennisse van des

was
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Mattarams voornemen becomen was, resolveert (op hope van genade 
te verwerven) alles te openbaren ende d’oprechte waerheijt te seg- 
gen, welcken volgende, hy verclaerde expresselyck van zyn lieer 
Tommagon van Tegal gesonden te zijn, omme de gelegentbeyt van 
Battavia te bespieden ende ons door de vooriglie handelinghe te 
abnseren, de spyscamer ende vergaderinge van rijs ende pady was 
in Tegal, item dat den Mattaram vastelijck besloten hadde met 
alle zijn macht naer Battavia te comen ende dat tot dien eijnde alle 
sijn geschut ende amunitie van oorloge alreede een maent voorlee- 
den, uijt de stadt Mattaram naer Pacalone 1 vertrocken was, daerop 
liet gantsche leger dry weecken daernaer soude volgen, ’t welck van 
daer in een maent gevoechlyck tot voor Battavia conde comen, dat 
over ’t voors. leger als veltheer soude commandeeren Quiay du pati 
In Imina 2 ende Quiay du pati Inpogger, beijde ooms van den Clio- 
sounna ofte Mataram , neffens Quiay du pati Inprobaya, neve van 
de Mattaram, hoe ende wat manieren sij Battavia meenden aen te 
tasten ende te vermeesteren; mitsgaders hoe sterck het leger wesen 
soude, wat geschut, amunitie van oorloge, hoeveel karren, paerden, 
buffels ende koebeesten op comende wege waeren, ende andere 
particulariteijten meer, believen UEd. uijt de neffensgaende sclirifte- 
lijcke verclaeringe naerder te verstaen.

Alsoo seeckere informatie ende kennisse becomen was, dat den 
Mattaram voorgenomen hadde zijn leger van rys ende pady te waeter 
door de revieren Pamanucan ende Crawang te versien, wiert goet- 
gevonden ’t selve bij alle mogelijeke middelen te beletten, alsoo voor 
seecker gehouden wiert, bij aklien den toevoer te water conde af
gesneden werden ’t gehcclc desseijn van den Mattaram wel licht soude 
werden gebroocken, welcken volgende den Commandeur Block Marts. 
met de jachten Cleyn Arnemuijdcn, den Kemphaen ende de Cleyne 
IIoop, langs de cust van Java uijt cruijsen gesonden wiert, wcr- 
dende hem onder anderen bij syn instructie in consideratie ge
geven , dat byaldien de jachten Cleijn Ileusden ende Teyoulian quarn 
te rescontreren ende sulcke naerder kennisse van Tegals golcgcnt- 
heijt verstout, dat hij ’t selve met zyn byhebbcnde macht buijten

1. Pekalongan.
2. Hezen naam en de tweo volgenden weet ik niet teregt te brengen.
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evident peryckel geraeden vont aen te tasten om de rijst ende an- 
dersints dat daerin voorraet lach te destrueeren, dat liy met advys 
ende goetvinden van sijnen Raet daermede voort sonde vaeren; 
waerop den 16n July, per ’t jacht de Cleijne ïïoope door scliryven van 
ditto Commandeur Blocq verstonden ’t geluckig succes dat Zyn E. 
op den 4n ditto op Tegal gehad luidde, naementlick, dat hij in 
omtrent vijf uijren tijts, die hij daer aen lant was omtrent 200 
prauwen ende 400 liuijsen, mitsgaders een en padiberch van 12 roe
den langh ende 4 breet geheel verbrant ende gedestrueert hadde 
sonder een man verlooren te hebben, alhoewel hun de Javanen int 
eerste wat in tegenweer stelden; dese tocht ende onse cruysende 
jachten maeckten soo grooten alteratie langs de cust, dat sicli niet 
een prauw dorste vertoonen.

Den 20 ditto verlrock den president Wagensvelt met het jacht 
de Salm naer d’Oost, om den Commandeur Blocq te vervangen, om
trent Cheribon is hij mede gelandt ende heeft seecker dorp Gabang 
genaempt aifgeloopen, verbrandt ende soo grooten quantiteyt pady 
(als den Commandeur Blocq in Tegal) geruineert. Dit alles niet- 
tegenstaende ende dat de principaelste rivieren van Crawang tot 
Cheribon toe besetli hielden, is den Mattaram evenwel met syn 
desseijn voortgevaren ende syn gantsche macht naer Battavia aff- 
gesonden, daervan dc voorloopers door onse wachten op den 21n Au
gustus omtrent 3 a 4 mijlen de revier op bejegent ende ontdect 
wierden, die hun met de vlucht salveerden, laetende een man achter.

Van die van Bantam waren 2 a 3 daegen te voren verwitticht 
dat des Mattarams volck de ryvier van Crawang wacrcn gepasseert, 
die hem den 21 dito omtrent de stadt bij Dirckxlant vertoonden , 
waeronder ontrent veertich mijteren, onderstonden des Compagnies 
beesten van de stadt aff te snijden, twelck hun door onse ruyteryc 
ende de soldaten, die op de beesten passen, wiert belet ende tot in 
de voorstadt affbrachten, blijvende onse ruijterije op den hecrenwech 
houden, daerop den vijant wat naerder quain affsacken, sonder noch
tans aen den anderen te comen. Tot ultimo dito, wiert weynich ge- 
wach van den vijant omtrent de stadt vernomen, alleenlick hebben 
hun naer een groote verthooninghe van volck te voet en te peerde, 
mitsgaders veel vaendelen, vlaggen ende oliphanten int oosten, 
zuijden ende westen van de stadt verre buijten canonscheut geenquar-
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tiert ende haer leeger nedergeslagen, comende ondertussclien noch 
eenige slaeven ende Chinesen binnen, die bij den vijandt waeren 
gevangen geweest ende wederom ontloopen, rapporteerende van groot 
getal menschen, peerden, canonnen etc., maer den rijs begon te 
mancqueren, twee Chineesen zijn van hun lieden seer cruel getrac- 
teert ende vermoort, hebbende den eenen handen, lippen, neus ende 
ooren affgesneden ende den anderen van lidt tot lid ontle edt, m et 
rottangh wederom aen den anderen gehecht ende soo beijde den 
eenen op een vlotgen langs de revier en den anderen te voet naer 
de stadt gesonden, daer wiert gepresumeert dat dit deden om de 
Chinesen ende ons een schrick aen te jaegen, doch contrarie maeck- 
ten onder de Chineesen een groote verbitteringe.

Den 7n ditto was den vijant met een tranche van houtwerck ende 
eerde opgeworpen tot onder tgescliut opt geprojecteert pleyn van 
den cruijtmeulen genaerdert, hebbende eenighe dagen met schip te 
prepareren ende material van houdt by de wercken te liaelen ’t soec- 
ken gebracht, soo nu ende dan begonden sy met roers uijt haere 
wercken te schieten, sulcx dat sy vier man in de Champan, die de 
wacht op de revier ende wat opgecort was, hebben gequetst.

Den 8n ditto wiert men des morgens gewaer dat den vijant met 
een tranche de reduyt Hollandia over d’ander zyde van de rivier tot 
op een pistoolscheut was genaerdert, latende syn groot leger soo- 
verre achter dat met geen scheutgeweer conde gedeffendeert wer
den, daerop des nacrmiddachs een uijt val gedaen wiert, marcheerde
ontrent 100 soldaeten ende eenighe Mardicquers over de riviere 
onder ’t faveur van des reduijts geschut ende ontrent 200 musquettiers, 
twelck soo geluckte dat den vijant met verlies van 15 a 16 dooden 
daer uytgeslagcn ende 't werek in 't gesichtc van zyn geheel leger 
aen dien zijde geslecht wierdt, sondcr datter van onser zijde meer 
als 2 a 3 gapers (sic) door vervloge cogels wat gequetst wierden; 
over dit zuijtquartier van den vijant commandeerde Quiay di pati 
Madiun geassisteert met di pati Enpogger ende Singenap. 2 

Den 9n, 10 en 11 ditto heeft den vijant sterek gewrocht ende dat 
almecst bij nacht, by dage sach men wcijnich gewoel, ’t schijnt dat

1. Kiai dipati van Madiocn?
2. Willigt dat hiermede bedoeld worden regenten van Poegcr in Bczoeki cu Soe- 

inauap op Madoera.
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haer materialen dan bijeenhaelen ende prepareerden daer sy des 
nachts mede approclieerden ende arbeijden, ende aengesien dat uyt 
onse buytenwerken alle nachten dapper geschooten wiert, syn echter 
tot binnen musquetschoots van de reduyten Bommel ende Weesp 
aen de westzijde ende in ’t zuyden tegen Hollandia geaprocheert, 
tegen de Sterre meenden een werek tot op de buytencant van de 
gracht te brengen, maer wiert hun met schieteq beletli, soodat des 
morgens eenige van des vijants materialen wierden binnengebracht, 
naerderhandt zyn se wederomme met een gallerey naer ditto re- 
duyt geloopen ende den punt Wtrecht mede zeer nagecomen, maec- 
kende met menichte houdt soo stereke wereken, dat met schieten 
meer cruyt conde gespilt als schade gedaen worden.

Vyt de gevangenen, die dagelicx bequamen ende binnen gebracht 
wierden, verstonden, datter in ’t leger groot gebreck van rys was, 
cleyne apparentie van secours ten aensien onse jachten , die op de 
cust hielden den toevoer beletten.

’Tsedert dat van Crawang naer Battavia gecomen waeren, hadden 
’t meeste volck van ’t leger geen rijs gegeten, daerover veele begon- 
den te verloopen ende van gebreck te sterven, ’t geschut en conde 
mede niet wel voort, de buffels waeren aff ende veel gestorven.

Den 12n ditto bestonden ontrent 200 Javanen des nachts de re- 
duyt ofte houdte wambais Bommel te bestormen, 8 a 10 man waeren 
al aen ’t dimmen; maer wierden met verlies van eenige affgeslagen.

Den 14n ende I5n sach men verscheijden karren van d’Oost in de 
westleger door des gewesen Coninckx rysvelt overcomen, daervan 
eenighe met 12, andere met 18 buffels voortgetrocken wierden, sulex 
dat men presumeerden tgeschut daerop gelaeden was, ondertusschen 
wrochte den vijant sterek aen eenige battereijen om gesclmt op te 
planten ende quam dicht onder de reduyten ende liouten wambaisen 
Bommel ende Weesp, Hollandia, de Sterre ende de punt Utrecht, 
Zeelandia ende Buyren wierden noyt gemoyt, wacrop in conside
ratie genomen sijnde, dat den vijant bij naerder approchen do boute 
reduyten Bommel ende Weesp wellicht van d’anderc affsnijden ende 
ons onbruyklijck maecken sonde, wiert op den 17n September goet- 
gevonden, naerdat den Heer Generaol Coen desvyants wereken solver 
besichticht hadde, de naestgeleegen wereken van den vijant aen te tas
ten ende in den brandt te steecken, daertoe ontrent 350 man onder ’t
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commandement van de Heer Antonio van Diemen bedectelyck in de 
gemelte reduyten gebracht wierden, waervan des naermiddachs, als de 
zeewint begonde te wayen, 25 2t 30 man zeevarent volck uyt yder 
reduijte met branders op des vijants wercken aangevallen zyn, die 
door 60 cloecke soldaten, 30 Japanders, eenige mardijckers, goeden 
troep Chineesen wierden gesecondeert, den vijant hielt eenen tijt 
sterck tegen, maer wiert eijndelijck van schieten ende werpen van 
granaten gedwongen syn voorste wercken te verlaten, den brant 
ginck in dese werken dapper aen, doch den vyant hielt in sijne 
groote achterwercken stal daer niet op geattendeert wiert, veel 
piecken, crissen ende een metalen bas wiert daer verovert; uyte 
becomen rapporten van eenige gevangenen verstont men, dat den 
vijant wel 2 h 300 mannen in dit resconter verloren heeft, van 
onser sijde cregen daer soo Nederlanders, Chineesen, Jappanders 
als Mardijckers in de 30 gequetst sonder eenige presente dooden, 
synde van de gequetste oock naederliant maer vier overleden.

Soo haest d’onse retireerden ende den wint wat tijdelycker als 
ordinari.s affnam, quamp den vijant wederom uijt, doende alle deb- 
voir om den brandt te blussen ende zyn dooden te bergen (daer 
seer ijverigh ende cnrieux in sijn) ende niettegenstaende daertegen 
dapper gechargecrt wiert, cregen ’t vier evenwel uijt, sulcx dat den 
brandt in de wercken tegenover Bommel weijnich schade dede; van 
de wercken tegenover Weesp was veel houdts verbrandt, conti
nueerden den brandt tot in den avont, wanneer door eenen opcomen- 
den regen alles geblust wiert.

Den 19" ende 20" wiert des nachts aen gemelte wercken dapper 
gewrocht ende aen die syde twee batterijen volmaeckt, doch op den 
dach wiert van de oostzyde den eersten scheut met groff geschut op 
de reduijt Ilollandia gedacn, synde eenen coegel van ontrent 5 fë ijzer, 
ende een maent nacrdat sy voor Battavia waren aengecomen. Den 
Capitain Mayor Ariaen Antheunisz. wiert in ’t besichtigen van de 
wercken met een rocrcoegcl door sijn been getroffen, doch is Godt 
loff daer van genesen.

Tusschen den 20" ende 21" September passato des nachts ontrent 
ten een uyre is de Heer Generael Jan Pictterss. Coen seer subyt 
overleeden. Syn Ed. liadde eenen geruijmen tijt wat gequijnt ende 
aen loop gegaen, maer altijt sonder maeltijt te versuijmen op de been
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gehouden gelijck hij noch ’smiddaclis, als ’snachts daernaer quam 
t’o verlijden, liertelyck aen taeffel gegeten ende des naermiddachs 
boven op de galerije vant liuys geweest hadde,* tegen den avont 
overviel hem de sieckte, in vougen dat hij sicli ten 7 uijren aent 
leggen begaff, sonder in ’t avontgebeth te verschijnen, ’t gebeth gedaen 
synde gingen dlleeren van Diemen ende Raemburch binnen, vindende 
Syn Ed. vrij swacker als gemeent hadden, doctor Bontius wiert 
ontboden, die soo liaest hij Syn Ed: hadde gevisiteert, oordeelde de 
sieckte van Syn Ed. soodanicli dat den morgenstont niet halen soude, 
waerover goetgevonden wiert d’Ileer Vlack, die syn residentie op’t 
huys van den generael ontfanck hadde, tselve te adverteren; onder- 
tussclien nam de sieckte van den Heer Generael sulcx toe, dat men 
aen verscheijden teeckenen gewaer wiert ’t eijude naerbij was, gelyck 
tselve bij den predicant Hurnius ende doctor Bontius geconfirraecrt 
wierde, waerover de Heeren van Diemen ende Raemburch (dlleer Vlack 
noch niet gecomen zijnde) goetvonden Zyn Ed. te vermaenen ende 
aff te vraegen, offt hem niet noodich dachte op eenighe besondere 
zaecken van des Compagnies generale directie ende gouverne van 
haeren staet in India yts te recommandeeren, dewyle Zyn E. noch 
tijt hadde, daerop d’eerste reijse niet antwoorde ende tselve hem 
naderliandt noch eens vermaent synde, antwoorde terstont. Onder- 
tusschen verscheen dlleer Vlack, Mevrouwe syn gemaele (die maer 
dry daegen van een jonge docliter verlost was) wiert ontrent ten 
thien uyren van dlleer Generaels gelegeutheyt gewaerschouwt t die 
(nietjegenstaende swack was) ontrent ten 11 uyren haeren man quamp 
besoecken ende terselver tijt riep Syn E. dlleer Vlack bij hem, 
recommandeerde hem syn huijsvrou ende kindt, waernaer liy den 
predicant Justus Hurnius oock bij hem ontboot, die hij nacr cenigc 
onderlinge spraecke, int bysonder nomineerde den persoon, wclcke hy 
uytte Raden van India verstondt dat naer syn overlijden int generael 
gouvernement succederen soude, belastende gemclten Hurnius den 
naem in beslooten missive naer syn overlyden d'aenwesende Raden 
van India ter handt te stellen; daernaer riep Zyn Ed. dlleeren Vlaoq, 
van Diemen ende Raemburch bij hem, verhalende int cortc d’ordre 
die hij aen den predicant Hurnius gegeven hadde. De Heeren Raden 
verstonden gesamentlyck wel, Zyn Ed. alleen tot soo absoluyte dis
positie niet en was gequalificeert, maer insiende zyn swackheyt
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vonden niet goet daertegen te contesteeren. Seer kort daernaer heeft 
Syn Ed. den geest gegeven, hebbende gants weynich woorden, selffs 
niet tegen sijn huijsvrouw (die ontrent een uyre voor syn bedde sadt) 
gebruijkt, tschynt dat liera de sieckte soodanicli overviel, dat geen 
lust noch crachten hadde orame sich met eenige saecken te moyen, 
jae was apparent dat ten waere de Heeren Raden Sijn Ed. selver 
met d’voorige aengemaent hadden dat noch van d’een noch van 
d’ander yets soude hebben gemouveert.

Des anderen daechs wiert datelick ordre geraemt ende preparaten 
gemaeckt om me d’uytvaert ende begraefFenisse vant lichaem soo eerlick 
te laeten geschieden als de presente gelegentheijt toeliet ende resol
veerden dlleeren Raeden van India, oock ten selven dage met de openin- 
ge van de schriftelijcke gepresenteerde beslooten missive, door Domine 
Hurnium te supercederen ende in handen van den gemelten Hurnimn 
te laeten blijven, ter tijt ende wyle dHeer Specx, die met het schip 
Hollandia dicht bij de wercken ende alreede door eenen expressen 
afgcsonden, in haesten te willen opcomen versocht was, aen lant soude 
gecomen zijn; des naermiddachs arriveerde ditto schip Hollandia al
hier ter rhccde ende compt de gemelde Heer Specx aen lant.

Den 22n September is 't lyck van den gemelten Heer Generael 
Coen, met behoorlycke solempniteijt ende eere ter aerden gebracht 
ende begraeven int stadthuijs deser stede, alsoo de kercke in den 
voorigen oorloge was verbrant; des naermiddachs wiert bij de Heeren 
Raeden van India gcresolveert ende goedtgevonden datter in dese 
conjuncture metten eersten wederomme een generael hooft vereijschte 
gecorcn ende de plaetse van den overleeden Heer Generael Coen Sal. 
becleet te werden, ende alsoo de gemelde E: Heeren Raeden van 
India buijten competenten getaele waeren, resolveerden mede hun 
met dry van de gequaliliceerste persoonen te verstercken, omme 
neflens Hun E: collegialiter ende met gelycke authoriteijt int stemmen 
gcsaementlick alsulcken persoon tot ’t generael gouvernement van 
India te eligeeren, als in consciëntie ten meesten dienste van de 
Compagnie souden bevinden te belmoren, welcken volgende den 
23“ ditto ten voorigen fyne geeligeert sijn d’Eersame Jan van der Burcht, 
oppercoopman vant Gasteel ende des Compagnies handel in Battavia, 
Cornelis van Maseijck, ontfanger generael van de domeynen ende 
incorapsten der stadt ende ’t rijck Battavia, mitsgaders Ariaen An-
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theunis, Capitain Mayoor van 't garnisoen des casteels ende gemelde 
stadt.

Deweleke den 24° ditto gesaementlick mette ïïeeren Raeden van India 
vergadert ende op d’electie van eenen nieuwen generael in besoingnes 
getreden sijnde, heeft den predicant Hurnius (volgens d’ordre van 
den Heer Generael. Coen zal:) zyne beslooten missive in dese ver- 
gaederinge overgelevert, doch deselve in copie ende den genomineer
den naem in blanco gelesen ende geventileert zijnde, wiert bij een
parige stemmen geoordeelt ende geresolveert, dat den Generael Coen 
zalr. in sijnne gedaene verclaeringe ende electie geexedeert ende 
verder getreden hadde als Zyn E: authoriteijt vermochte, ende Uw 
Ed: orderen alsoock den eedt ende artickelbrief mede was brengende, 
ende dat dienvolgende de voors. gedaene verclaeringhe van den ge- 
melten Generael Coen gerejetteert ende in geen voirder consequentie 
zoude getrocken worden, dan dat deselve maer een stemme beneffens 
die van de presente raeden valeeren ende staet grijpen zoude; waer- 
op de gemelte besloten originele missive geopent zynde ende de 
gemelte Ed. Hecren Raeden elck int besonder hun schriftelijcke advisen 
in behoorlijeker forme gegeven hebbende, is by eenparige stemmen van 
de Ed: ïïeeren Pr. Vlack, Ant°. van Diemen, Crijn van Raemburch, 
Jan van der Burch ende Ariaen Antheuniss. bevonden dat den ge- 
melten Heer Jacques Specx tot successeur int generael gouvernement 
in plaetse van den Ed: Heer Generael Coen zal. genomineert ende 
op Uw Ed: approbatie geeligeert is, welcken volgende datelick mede 
gearresteert wiert Zyn E: des anderen daechs , behoorlyck ende naer 
voorige costuijmen int publycq t’aucthoriseren ende bij provisie al- 
sulcken commissie bij de gemelte Heeren Raeden te doen depechercn 
als daertoe van noode zoude zijn , gelyck Uw Ed. alles bij neffens- 
gaende resolutien naerder believen te beoogen; de Iïeere Almachtich 
geve dat alles tot grootmaekinge Syns h. naems, dienst vant alge- 
meijn vaderlandt, voordeel ende welstandt van de Compagnie soowel 
gedijen ende uijtvallen mach, als dese besoingne met unanimiteit 
ende contentement aengevangen ende ten eijnde gebracht is, ver- 
hoopende Uw Ed. deselve oock aengenaem ende bij behoorlijeke acte 
naerder geapprobeert werden zal.

Den 25n ditto is Zyn Ed. publycquelyck soo in ’t casteel als de 
stadt naer belmoren geauthoriscert ende alle tvolck onder den be-
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lioorlycken eedt gebracht, twelck successivelick op alle andere plaetsen 
van des Compagnies jurisdictie ende handelinge tzijnder tijt oock ge- 
voirdert werden zal.

Den vijaut ondertusschen syn batterijen volmaeckt ende tgeschut 
geplant hebbende, heeft zoo aen de zuytwest als oostzijde met 9 a 10 
stucken beginnen te schieten, daeronder 4 a 5 van 24 ffi ijser ende 
meer, de reste van 6, 5 ende eenige minder van 2 ® ijser; de 
steenen reduyt Ilollandia wiert versclieijden mael getroffen ende de 
pannen kap heel schaedeloos gemaeckt, doch God loff sonder verlies 
van volck , die van de zuijdt doorboorden versclieijden mael de Cham- 
pans (die tegen hun wercken in de rivier lagen) met coegels van 
24 ® soo van ijser als loot, onder anderen trefïten met eenen scheut 
vier man ende een doot, om de west hadden 2 a 3 swaere stucken, 
met eenighe lichte, daermede somwijlen soo over ’s casteels brugge ende 
pleijn schooten soo met yseren als looden coegels, die om te verlichten 
van binnen hol gegooten ende met aerde gevult waeren, thuijs van 
den generael ontfanck wiert tweemael getroffen en door eenen cogel 
een grof' touw schadeloos gemaeckt, de reduiten ofte houte wambaysen 
aen de westzijde wierden soo nu en dan mede geraeckt, doch van 
dese zijde geenich volck gequetst, de 2 metalen halve cartouwen 
die over eenighe jaeren bij d’onse aen den Mattaram zijn vereert syn 
nu mede tegen ons voor Battavia gebruijckt t welck de vruchten ende 
erkentenissen zijn die men van sulcken geschencken aen Moorsche 
princen te verwachten heeft.

Naerdat des vijants wercken wederomme besichticht, geexamineert 
ende door veele gevangenen haere groote liongersnooden, als andere 
gelegentheden verstaen waeren, wiert op den 27“ September in so- 
leinpncele vergaederinghe, present den chrijchsraet ende officieren van 
de stadt, in deliberatie geleeht oft men onderstaen zoude des vyants 
naestgelegen wercken aen te tasten ende hun met gewelt daeruyt te 
slacn ofte de saecke op de ordinarische deffentie noch aen te sien. 
Den Raedt oordeelden eenstemmich beter te syn ten principaelen noch 
niet tc attentcren, raaer de saecke noch tot beter opportuniteit in 
suspens te houden, laetende den vijandt door taffsterven ende ver- 
loopen van syn volck soo veel meer verswacken, dat onse attentaten 
met des te beter advantagie ende voordeel int werek mochten stellen, 
ende alsoo daerby gepersisteert wiert, vonden dlleer Generael ende
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Raeden van Indie goet hun voor dio tijt daermedo te conformeren, 
mits dat ondertussclien alle preparaten om den vijant ten principalen 

te tasten souden werden gereet gemaeckt.
Den 29“ ditto hestonden de Javaenen des nachts de reduyt Weesp 

te tasten, meenende deselve aen brandt te crijgen, hadden veel 
brandttuijch op de hoecken van de reduyt aengebracht, twelck met 
groot geschreeuw in brandt staecken, daertegen met musquetten ende 
groff canon, soo gegroet wierdcn, dat corts wederom afftrocken, 
schooten een grof yser door de reduyt sonder yemant te quetsen, 

uyt eenige gevangene verstonden souden in desen aenval on-

aen

aen

naer
trent 190 Javaenen gebleven sijn, ende Godt loff van d’onse geenige.

Den eersten October wierden des naermiddags aen d’oostzijde wt 
de reduyt de Sterre eenige 10 12 persoonen met brandtuijgh uyt-
gelaeten omme des vijants voorste wercken aen brant te steecken 
ende te sien hoe sicli hiertegen gedraegen soude, d’onse trocken met 
brandende geharpuysde swabbers van touwerck door de stadtgrafft 
ende staecken die naer haer begeeren in des vijants voorste trencheen, 
welcke gelyck al hun ander wercken van hout ende eerde opge- 
maeckt zijn, den brant vatte wel; maer door den slappen zee- 
wint hadde weynich craclit, d’onse die van de musquettiers op de 
reduijt ende punct Utrecht, mitsgaders noch tachenlich welcke over 
de wederzijde van de Sterre op de stadtswal gelecht waeren, die 
met groff geschut gesecondeert wierden, quamen onbeschadicht weder
om over, sonder dat sicli int eerste eenige Jaevaenen buyten ver- 
thoonden, doch den brant opgegaen ende tgerucht tot aen haer prin
cipale legers gecomen sijnde quamp uyt het leger van de zuytzijde 
volck tot assistentie de rivier over, doch toonden soo weijnich cou- 
ragie ende beleyt dat naer opinie van veelen den vijant op den- 
selven tijt uyt alle syne voorschreven wercken aen die sijde soude 
te slaen ende tgeschut in handen te becomen geweest sijn, soo de 
zaecke te principale waeren gemeijnt ende aengeleyt geweest, doch 
alsoo d’intentie maer was omme des vijants contenantien ende cou- 
ragie te sondeeren, ende daernaer eenen generaelen uytval daerop 
te doen, isser voor die tijt niet voirder verricht, dan datter eenige 
Javanen int blusschen van den brant als overcomende onder de voet 
geschooten sijn.

Den 2“ October hoorde men aen alle canten sterck arbeijden daer-
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door gepresumeert wiert, dat den vijant syn geschut afvoerde twelck 
des. morgens door een gevangen geconfivmeert is, seggende voorts 
dat tgeheele leger van den Mattaram opontboden was ende binnen 
5 a 6 daegen opbreecken soude, alsoo in seer groote miserie van 
hongersnoot ende sieckten vervallen waeren alle die gevangen be- 
quaemen, waeren uijtermaeten verhongert, mager ende machteloos. 
Des avonts stack den vijant alle zyne voorste wercken in brant 
ende weeck bmjten canonscboot rontom van de stadt aff, alwaer hij 
sich tot het vertreck voorts prepareerde totten 7U ditto, dat zij 
(Godt loff) met het geheele leger seer miserabel ende armelick ge- 
stelt door liaeren gecomen wegh naer des Mattarams lant vertroc- 
ken zijn.

Om hun vertreck te verhinderen ofte op den wech te vervolgen 
conde niet goetgevonden worden; maer wiert voor best geoordeelt 
den vijant silvere bruggen te leggen ende sich op den wech, sonder 
ons hasart, selver te laeten consumeeren, alsoo de schadelijcke suc
cessen vant voorleden jaer geleeit hadden, hoe periculeus ende des- 
avantagieus het sij een machtig vijandt met weijnicli volck ontrent 
bosschasien ende geboomten, buijten faveur vant geschut aen te 
tasten, zynde ten tijde van de nederlaege int voorleeden jaer de 
stadt ende ’t casteel in groot perijckel geweest om door den vijant 
vermeestert te werden.

Een miserable thuijsreijse sal dit volck erlangen, wij hebben ’t leger 
twee a dry dagen te landewaerts in door diverse cleijne troupen 
van 10 a 20 sterck doen volgen, die seer veele dooden menseken, 
buffels, verlacten karren ende andere gereetscliappen bij den wech 
hebben gevonden, eenige swacke siecken die tleger niet conden 
volgen ende weijgerick waeren mede te gaen syn van d’onse doot- 
geslacgcn ende andere gevanckelyck medegebracht, gelyck mede 
eenige karren, veel crissen ende andere snuijsserijen; in de ryviere 
van Crawang daer d’onse mede gesonden ende een stuck te landwaerts 
in waeren geweest, lagen de wegen oock met doode lichaemen be 
stroyt, sulex dat het schijnt de sterfte onder hunluijden hoe langs 
soo meer toegenomen heeft, de Ileere Almacktich sy gedanekt, die 
ons van soo machtigen tiranniequen vijant verlost ende soo genadelyck 
bewaert heeft.

Dit is 't gros ende wel 't voorneempste van ’t geene in de jongste
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belegheringhe is gepasseert, gedurende dewelcke van onser zyde in 
alles 10 a 12 Nederlanders ende noch minder van Jappanders, Clii- 

ende Mardijckers door den vijandt omgecomen sijn 
Compagnie slaeven (die bij wijlen ontrent de reduyten arbeijden) syn 
eenige gequetst ende ontrent 6 a 8 dootgeschooten, van des vyants 
syde daertegen zynder seer veel soo door tschieten als in verscheyden 
aenvallen, honger, miserien, gedoot ende omgecomen, naer gesegt 
wert souden in haer leger wel hondert duysent man sterek geweest 
sijn, doch onses bedunekens is den omslach voor sooveel volckx te 
cleijn geweest, maer is apparent, dat den Mattaram neffens sijn ge
schut (twelck hij hoocli estimeert) ende synen voornaempsten adel, 
soo veel macht uytgemaeckt heeft als hem mogelyck geweest is bij 
een te brengen, daer wert geaflirmeert dat van 10 negen mannen 
sijn voor Battavia geweest, behalven het volck van de zeestrant, 
die gelast waren den rys ende pady te versorgen, van Cherebon 
hebben onlangs door gecomen Chineesen van daer, verstaen 't leger 
daer al gepasseert ende t geschut tot Indermaye affgecomen was, als 
oock, dat aldaer de spraecke ginek meer als de helft vant volck al 
gesneuvelt waeren, doch gelyck onses oordeels ’t getal der afgecomen 
levende is vergroot, achten dat ingelijcx mede mette doode geschiet, 
doch is apparent dat vrij eenige duysenden menschen achter laeten 
zullen, daervan de menichvuldige grafi'steden in alle d’omleggende 
tuijnen omtrent Battavia ende de veele gevonden dooden op den wech 
genouchsaem getuijgenisse geven.

T’is geloofflick, naer gesegt wert, dat den Mattaram sicli vastelick 
moet ingebeelt hebben zyn gewelt niet souden hebben derven ver
wachten; maer de plaetse verlaeten ende deselve lcdich soude gevonden 
hebben, weynich ofte niet is bij hunluijden geduijrende de belegeringe 
ten principaele geattenteert om te vercrijgen daer sij scheenen om 
gecomen waeren, als hebbende haer volck meest met wereken ge- 
matteert, soo wij van onser zijde maer eenich volck sonder schrupule 
hadden mogen pericliteeren, souden apparent al haer geschut in den 
Mattaram niet terugge gebracht hebben; wij vertrouwen dat den 
Mattaram van Batavia’s gelegentheijt nu soo sal werden geinformeert 
dat hij niet licht wederom herwaerts keeren zal, alhoewel dat veele 
van opinie sijn hij de saecke andermael sal hervatten, alsoo hij door 
een obstinaet, trots gemoet gedreven wert ende door syne veele be-

vanneesen
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comen victorien tegen Javaensche Princen soo hoogmoedich geworden 
is, dat hij sich inbeelt, hem niet en behoorde, noch en can ontstaen , 
t'onderbrengen die hem belieft.

T’is gedenckweerdich dat desen jongsten oorloge, daervan soo op - 
gegeven wiert, soo weynich alteratie in de stadt onder alle de in- 
woonende natiën gecauseert heeft, alles heeft sijn voege ende ganck 
gehadt ofter geen vijandt waere geweest, daerin de Bantammers, die 
somwijlen de plaetse ende des vijants leger quamen besichtigen, als 
handelaers van ander quartieren, hun ten hoochsten verwonderden.

Een saecke bij ons ende veel andere voor desen als onmogelyck
gehouden hebben nu sien geschieden, naementlijck dat den Mattaram 
met soo grooten heyrleger ende swaren geschut door soo onbequaemen 
marecasieusen, bosachtigen, wilden epde onbeboude landen uyt’t bin
nenste van zyn verre affgelegen rijck, tot voor Battavia gecomen is.

Dry a vier maenden is ft geschut tusschen den Mattaram ende Bat
tavia ondenvege geweest, zynde menichte van buffels ende karren 
om hals geraeckt, eer se ft selve voor Battavia gecregen hebben, 
alleen van de rivier Crawang tot hier, hebben een maent daermede 
te soecken gebracht, veel onder d’onse syn van opinie geweest, die de 
wegen, morasschen ende rivieren na ditto rivier Crawang gesien ende 
ondersocht hadde, dat het onmogelyck was eenich geschut daerover 
te brengen, twelck contrarie gebleecken heeft, niet solider redenen 
hebben Uw Ed. al voor desen beducht geweest, dat den Mattaram 
t'eeniger tijt op Battavia wel yets attenteren mochte, hier heeft men 
oock wel geconsidereert dat Battavia een grooten doorn in des Mat- 

mitsgaders dat hy van Battavia’s progres, jeloerstarams voet was
wiert ende hem in de weche lach, maer achtnemende dat hy int 
eerste, doen Battavia noch buijten deffentie was, daerop niet geatten- 
tecrt hadde, ende aensaeh dat van dage tot dage met volck als 
verscheydcn wercken versterckt wiert, opineerde men dat hij geen 
middel en sacli om een bestandt leger over landt voor Battavia te 
brengen ende dat hem tselve te water onmogelyck was, sulcx dat 
soo hij ft op d'een of d’ander manier onderstonde, meer syn eygen 
als Battavia’s staet pericliteeren soude (gelijck wy verhoopen dat het 
oock uijtvallen sal) waeruyt vecle beslooten niet apparent was,Bat
tavia van den Mattaram soo licht soude aengetast worden, gelyck
(Godt loff) sonder tot syn voornemen te comen nu tot tweemael ge

ilV.
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schiet is, ende soo hy door obstinaetheijt tot een derde reyse resol
veert, verhoopen dat door (Godes genade) van onse presente als 
aenstaende verwachtende nieuwe macht, sulcker resistentie vinden 
sal, dat Battavia wel voorts ongemolesteert sal laten blijven; onder- 
tusschen believen Uw Ed: wel gerust te syn, dat Battavia door 
d’uijterste macht van den Mattaram andermael aengetast werdende, 
hy met Godes hulpe daerop niet meer en gewinnen sal als tot noch 
toe gedaen heeft, twelck is, dat hij Battavias extime ende reputatie 
bij alle omliggende princen ende sicli selven in cleyn achtinge ge- 
vordert heeft.

T’is waer dat desen tweejaerigen oorloch de nering verslapt, de 
Nederlantsche burgerie, Chinesen ende andere de couragie benomen, 
verarmpt ende Battavias gerieff als progres verachtert heeft, doch 
ten principalen is des Compagnies staet daerbij weynich vercort; 
d’Heer Generael Coen zalr. heeft in desen slechte tijden niet connen 
resolveeren eenige publycque wercken, omme de Chineesen in motie 
ende leven te houden, bij der handt te nemen, tot des casteels for
tificatiën ofte elders syn se noyt gebruijckt daer yets aen conden ver
dienen, maer ter contrarie met des stadts versterckinge extraordinaris 
belast geworden, evenwel hebben hun maentlijcke hooftgelden ende 
alle andere belastinge moeten opbrengen ende betalen de thollen van 
alle incomende fruijten, eetwaren ende andere cleijnicheden, die bij 
d’onse van Bantam gehaelt, als van daer toegebracht wierden, ende 
den eenigen overgebleven middel was om eenige verversinge te be- 

waeren op twintich ten hondert verhoocht, alle hetwelcke 
boven d’onlusten soo veel Chineesen heeft doen vertrecken ende ver- 
loopen, datter met de aflgestorven, ten tijde van Syn Ed: overHjden, 
van ontrent 3500 Chineesen, welcke dlleer Generael Carpentier hier 
gelaeten heeft, niet boven de 1200 en resteerden, waervan den mees
tendeel (naar gesecht wert) de voorige nocli souden hebben gevolcht; 
Bantam is hierdoor seer verbetert ende Battavia verachtert; wat d’in- 
sichten ende maximas van den Heer Generael Coen in desen geweest 
syn connen niet wel bevroeden, ondertusschen'hebben goetgevonden 
de thollen wederomme op de voorige 10 ten hondert te redresseren.

Aen den begonnen gracht, welcke aen de westsijde vant casteel 
ende de stadt omtrent 50 roeden lanek wtgegraven was, syn de 
Chineesen voorts te werek gestelt omme de stadt aen die zyde,

comen
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volgens voorige project voorts in 't viercant te besnijden ende onder- 
tusschen d’oude reduiten met een onderreduit tusschen beijden te 
verstercken, opdat voort die syde tegen des vijants macht, de stadt 
voor syn geschut ende de weijdende beesten op dat pleijn, neffens de 
moestuijnen ende andere gerieffelickheden voor invasien mogen ge- 
preserveert ende verseeckert blijven, dit leven ende veranderinge 
lieeft de Chineesen alreede tot over 2000 int getal doen toenemen, 
verhoopende door Godes genade, dat alles eerlange in voorigen fleur 
van commercie ende leven onder de burgers sal gebracht werden, 
d’aenplantinge sullen binnen de stadt ende onder besclierminge der- 
selver sooveele vorderen als de gelegentkeijt van ’t territorium toelaten 
zal, opdat wij aen ons selven sooveel verversing hebben mogen, 
daermede in tijden van noot conden bestaen.

De gardynen van ’t casteel syn met craelsteen, doch met cleij ge- 
metselt, rontsom tusschen de vier puncten 20 voeten hoocli opge- 
trocken, daervan de jongste aen d’oostzijde ultimo Augustus was 
volmaeckt, als den vijant 22a dito voor de stadt verscheen, metseer 
grooten yver is hieraen gewrocht, doch waer te wenschen, dat alles 
vast in calck ware gelecht om voor ’t vallen verseeckert te sijn ende 
eens gedaen werck te hebben, principalyc de gardyn aen de voor
zijde , alwaer een permanent huys tusschen de bolwercken den 
Sapliier ende den Peerl, volgens voorich proiect ende begonnen 
werck opgetrocken werden sal, soo om tot accommodatien van wo
ningen als packhuysen te gebruycken, door faulte ende gebreck van 
dewelcke de Compagnie al van over veel jaeren seer groote schade 
ende verachteringhe in veele zaecken geleden heeft; aen dit huys 
wert dagelicx neerstich ende stcrck gewrocht, doch duchten dat 
’t gebrcck van goet jatyhoudt 't werck verachteren sal.

De generaele ongclden in Battavia sedert primo November 1628 tot 
ultimo Augustus 1629, zynde 10 maenden, bedraegen: f 577614: 6: 3 

daertegen in voors. tijt geadvanceert sijn, na- 
mentlijck:

in negotien ende andersints . f 237390 :14 : —» 
de gemeene lants incompsten 

bedroegen - 220226 : 18 : 8
- 457617 :12 : 8

Soodat Battavia ten achteren compt . . . ./ 119996:13:11
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De fortificatiën bedraegcn weynicli, te meer omdat tot des casteels 
gedaeno wercken weynicli materialen gecocht zijn, de craelsteen 
ende cley tot de gordijnen is meest door ons eygen volck gehackt 
ende verwrocht, de stadts versterckingen hebben de borgerye (on- 
aengesien de benauden tijt) selver moeten draegen, boven dat se bij 
dage als by naclite mosten waecken, daertegen zyn d’arme onver- 
mogene wederomme met des Compagnies rantsoen maendtlijck gesub- 
sidieert.

De swaere garnisoenen, die genootsaeckt werden te houden vallen 
costelijck ende loopen heel hooch, enz.................................................

Met sterften syn wederomme als t voorleden jaer seer gequelt, 
heete coortsen ende bloetganck regneren seer, die de menschen seer 
cort wechrucken, doch begint Godt loff vrij wat te cesseren, tsedert 
primo April voorleden tot op dato syn alleen van Compagnies die- 
naers, soo ter rheede als int casteel ende de stadt over de 640 
witte persoonen overleden ende van de burgerije omtrent 134 ditto , 
dat ons seer verachtert ende schaersheijt int varent volck veroor- 
saeckt, de jonckste twee vlooten zyn met soo weynicli verlies van 
volck op de reijse, alhier gearriveert als Uw Ed. hiervoren hebben 
gesien ende naderhant syn hier zooveel vrouwen, kinderen als manvolck 
aen landt gestorven, dat hetbedroeffelijck is; door ’t affsnijden van de 
stadt heeft’t volck geduyrende de beleglieringhe soo dicht op malcanderen 
gewoont, dat daer veel quade luchten ende ongemacken uytsijnont- 
staen, alle de stadtsburchwallen syn meest vcrvuijlt ende ioege- 
loopen, sulck dat die onsuijverheijt almede helpt, d’aencomende 
huysgesinnen als andere syn met geen accommodatie van wooningen 
connen geholpen, noch d’adjuvementen gedaen werden als wel ver- 
eijschte, wacrdoor veele in armoede, miserie, ongemack ende vuij- 
licheijt vergaen, ’t welck verhoopen alles mettcr tijt beteren ende op 
den ouwden voet gebracht werden zal. Ondertusschen Ed. lleeren, 
vcrsoecken wij serieusel ij ck, dat UwEd. doch eenmael tot naerderen 
voet op ’t sendcn van huijsgesinnen naer India believen te resolve
ren, want met diergelycke als 't gros sijn, welcke Uw Ed. alnocli 
continuerc te senden, isset niet mogelijck dat Uw Ed. collonien in 
India connen gestabileert werden ofte bestaen, veel min dat door 
deselvc Uw Ed. staet in progres ende verseeckeringe (tot ontlastinge 

de Compagnie souden gebracht worden) de armoede van eenigcvan
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is zoo groot ende do manieren van leven in anderen soo vuyl ende 
exorbitant, dat des Compagnies middelen (inexcusabel) moeten ge- 
bruijeken ende gespendeert werden, om de goede armen te onder
houden ende de quade te straffen, want t’ is seecker dat wij genoot- 
saeckt sullen werden een expres gebouw le timmeren, in forme van 
spinkuijs ende rasphuys, om veul vuijle quade menschen van de 
straet te helpen ende als een peste van goede af te scheijden; wij 
en twijffelen niet soo Uw Ed. dese ende noch veel andere costen 
meer, welcke Uw Ed. aldaer ende wij alhier (om die vuijle men
schen herwaerts te brengen ende te onderhouden) genootsaeckt syn 
te doen, aen verscheijden goede bekende eerlycke huysgesinnen te 
leenen ende daer beneffens vrijheijt te vergunnen om deselve be- 
quamelyck te mogen employeren ende heiTewaerts te brengen, ofte 
de Compagnie soude hun verschooten penningen danckbaerlijck ende 
goede huysgesinnen in India becomen, het sal een middel syn dat 
de luyden hier comende, wat in handen hebben om yts te beginnen 
ende de Compagnie ontlast blyven van hun te onderhouden, alder- 
hande eerlycke ambachtsluyden syn te helpen met hun toe te staen 
alsulcken materialen te mogen medenemen als tot haer ambachten 
verheijschen, daertoe hun alvoren de handt biedende, omme deselve 
te connen coopen, maer het nutste houden wij voor de Compagnie, 
datter huijsgesinnen van aensien ende middelen door lydelijcke te 
geven vrijheden naer India gelockt wierden, die tot een erkentenisse 
verbindende een a twee dienstmaechden ofte aencomende dochterkens 
tot liaeren lasten in India te moeten brengen ende opvoeden, een 
tacmelyck capitael connen se aen verscheijden waeren ende coop- 
manschappen buyten prejuditic van de Compagnie aldaer besteden 
ende herwaerts brengen, ende hier en gebreecken geen middelen 
om met goede capitalen buyten schade van de Compagnie te han
delen. D’Engelschcn (onaangesien dat tot Bantam resideeren) laeten 
daerom niet, soo particulier als voor 't generael, hier voor duijsenden 
realen van 8" aen goederen te coopen ende vercoopen, de Deensche 
coopluyden, die hier liacre residentie hebben, houden open winckel, 
Chineesen ende andere natiën handelen op vcrscheyden quartieren 
oock met groote capitaelen; sullen Uw Ed. den cygen ingesetenen 
ende naturellen van Nederlandt daervan frustreeren. T schip Londen 
was niet soo haest voor Bantam gearriveert ofte alderhando Europi-
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sclie manufacturen, diverscke snuysterijen, Engels bier ende ander* 
sints wierden lierwaerts gebracht, verkocht ende goede reale van 
8n ofte ander coopmanschappen daertegen wederom uijtgevoert, sonder 
dat de Compagnie ofte haeren staet daerbij verder als mette tkollen 
verbetert wert, daertegen by verrijckinghe van Uw Ed. eygen in- 
gesetenen de innerlijcke commercie ende communicatijen toenemen 
ende des Companies staet in vaste verseeckeringhe gebracht wert, 
ft welck in desen jongsten oorloge merckelick gebleecken is, heb
bende verscheijden persoonen van middelen soo liberael tot des stadts 
wercken gecontribueert ende desselfs belioudenisse helpen bevorderen, 
dat te verwonderen is. Uw Ed. believen liaer van de scrupule t’ont- 
lasten, dat hierdoor de particulariteijten meer toenemen ende ge- 
voirdert sullen werden, als Uw Ed. ordre ende licentien soude 
medebrengen, Uw Ed. verseeckeren liaer op onse verbintenissen in 
desen sulcken ordre sal gevolcht ende gehouden werden, dat de 
Compagnie buyten schade ende Uw Ed. geen oorsaecke van dachten 
hierover sullen gegeven werden, ende ingevalle Uw Ed. door eenige 
obstaeckelen hiertoe noch niet conden resolveren, versoecken Uw Ed. 
reverentelyck met ft senden van quade, arme, onbekende huysge- 
sinnen ende vrouwpersoonen oock te willen supercederen, want ’t is 
seecker, Ed. Heeren, dat de Compagnie daerdoor alleen geen onnutte 
costen ende lasten, maer oock materyen ende oirsaecken van quade 
ende bedenckelycke gevolgen veroorsaickt werden, ende door ft quaet 
ongoddelyck leven den toom Gods over Uw Ed. staet verweckt wert; 
een soldaet heeft bynae syn maentlijcke gagie van doen om de 
huyshuyr van een ryeden wooningh te betaelen, assistenten, onder- 
coopluijden ende andere diergelijcke officieren hebben maentlick liaer 
rantsoen ende gagien noodich sullen sc behoorlijck leven, principa- 
lick alse eenichsints met kinderen beswaert ende van hun solver 
niets in handen hebben, al ft welck en ft gene hieraen voirdcr 
dependeert sullen wy andermael versoecken ende vastelick vertrouwen 
dat Uw Ed. hiertegen alsulcke tijtelijcke remedien sullen stellen als 
ten meesten dienst van de Compagnie bevinden sullen te behooren.

Met Bantam syn in vreede, de begonnen ondcrhandeling daervan 
met Grootenbroeck mentie wort gemaeckt, is naderhant op den 
23a Maert 1629 met een besendinge van hier, neffens eene schenc- 
kagie van een Arabisch peert door den Commandeur Blocq ende



167

den Oppercoopman Behoort, geconfirmcert tot groot contentement 
van die van Bantam, soo ’t ymmers uijterlyck scheen. T’sedert 
hebben noch eenen ruymen tijt den Commissaris van der Lee met 
een jacht voor Bantam gehouden, omme bij wylen op 't stuck van 
den peperhandel te letten, maer het schijnt die van Bantam, na 
met haer verdraegen sijn, de peper naer haren appetyt wel souden 
willen vercoopen ende dat hoop hebben wij , ende d’Engelsehe de peper 
weder tegen den anderen sullen opjaegen; van der Lee hadde met 
den Tommagon partye peper k 6 J- ’t picol gecontracteert vry aen 
boort te leveren, ’t welck als ;t op doen aenquamp niet en succe- 
dcerde. In ettelycke maenden en is by ons, noch d’Engclsclien na 
peper getaelt ende geen ander coopers en synder, evenwel houden 
den peper dier, wy vertrouwen dat d’Engelschen, die langer als een 
jaer sonder geit geseten hebben, daer treffelyck in moeten wereken, 
daer wort in Bantam van geen peper gesproocken, even als offer 
geen peper waere.

Wy laeten ons voorstaen de quantiteyt niet groot is ende datter 
boven de 15 k 1GC sacken peper in Bantam niet en is, welcke by 
de principaelste is opgecocht, als van onse onderhandeling lucht
creegen.

Des Mattarams oorloge ende syn groote preparaten, mitsgaders 
dat naer de West tendeerde heeft mede vcroorsaeckt, dat jaer wey- 
nich ofte geen peper tot Bantam versamelt is, die van Bantam 
beelden haer vastelick in, de Mattaram het op haer gemunt hadde, 
syn derhalven al van April af doende geweest haer stadt te ver- 
seeckeren ende d’acncomste te waeter met paelwereken seer sterek 
aff te paggeren; naerderhandt heeft sich de Tommagon van Bantam 
met redclijcke macht, geassisteert met een Engclsch fergadt, in de 
rivier van Crawang onthouden, tot dat seeckerlyck van des Matta
rams comste wert verwitticht, als wanneer sich geretircert heeft in 
de rivier van Ontong Java, ahvaer hij sich geduyrende den vijandt 
voor Battavia lach onthouden heeft met ontrent 7 k 8C man, eenigc 

daermede hy hem op dilto rivier versterekte,
*

seggen van meer 
omme d’overcompstc van den Mattaram, soo nac Bantam quaeme te 
beletten; ondcrtusschcn hebben die van Bantam haer neulrael ge
houden , soeckendc soo met ons als den Mattaram wel te staen.

’T volck van Mattaram is noyt geadmitteert in 't laut van Bantam,
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als assistentie van rys vcrsochten hebben ’t gcexcuseert, dat selfs 
benoodicht waeren, gelyck die van Bantam oock niet veel overich 
hebben; (aan) de gesanten van den Mattaram, die met brieven uyt 
’t leger voor Battavia aen den Coninck van Bantam in Ontong Java 
quamen, wilden geen passagie te lande (gelyck versochten) verleenen, 
maer hebben hen met praeuwen uit ditto rivier naer Bantam ge
bracht, soodat wij vertrouwen die van Bantam den Mattaram al vry 
wat geirriteert hebben, hoe geveijnst dat haer oock gedraegen, soo 
haest ’t leeger voor Battavia opbrack, vertrock den Tommagon met 
sijn volck naar Bantam ende lieten haer voorstaen groote victorie 
bevochten hadden; wij deden den Tommegon geduyrende de oor
loge in Ontong Java eens besoecken, omme van haer gelegentlieijt 
ende desseijn kennisse te crijgen, d’onse waeren soo ’t scheen wille- 
come ende conden niet anders bespeuren als dat daer op haer 
deffentie laegen, echter vernamen dat niet gaerne soude gesien heb
ben des Mattarams volck kennisse van haer compste aldaer hadden.

Tegenwoordich houden tot Bantam Pietcr Francen, assistent, 
met noch een Nederlander, alleen om kennisse te hebben watter 

* passeert, onthout sich in liet liuys van Simsuan, onse burgerije 
ende Chinecsen varen over ende weer met haer coopmanschap, de 
peper wert soo hooch gehouden, datter niet uytgebracht wiert, connen 
niet wel bevroeden wat die van Bantam voorhebben, dat haer soo 
hardt houden, achte dat ons menen met hun peper tot haer devotie 
te brengen ende sullen almede pretendeeren, dat een a twee jonequen 
uyt China comende beheorden tot Bantam t’admitteeren.

De Engelschen. enz...........................................................................
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De Directeur-Generaal Antonio van Dieraen, 
aan de Bewindhebbers der Gen. O. I. Comp. 
(Heeren XVII.)

XXV.

1

' Geschreven op de te huisreis, aan boord van 
het schip Deventer en gedagteekend 5 Junij 
1631.

Mynheeren uijt nevengaende, enz....................................................
Balamboangh, gelegen aen ’t oosteijnde van Java, geeft goede 

partije rijs ende beestiael, waertegen custcleeden ende andere coop- 
manschappe trecken; den Coninck noodicht ons ende sage gaerne 
comptoir ende volck in zyn landt hielden, 5 a 600 lasten rys wortt 
geseijt jaerlicx te becoomen zijn. ’T is een negotie, welck d’inwoon- 
deren van Bantam mett beter proffijt als de Compagnie connen 
waernemen ende gants ongeraden aldaer volck te houden; tsedert de 
Compagnie ende Nederlantse burgerye derwaerts gevaeren hebben is de 
negotie gants verslimpt, ’t schijnt te jachtich zijn, met beeter oirdeel 
weeten de Chineesen den rijs te procurecren.

Anno 1629 syn bij onsc burgerije ende de rheeders van den 
Harinck ende Gorcum in Balamboang gehandelt ende in Amboyna 
ende Banda gebracht, alsvoore geseijtt, 264 lasten rijs mett groot 
nomber vee; ’t gemclte vaertuijgh is wt die quartieren weeder der
waerts gevaren ende mett cleene partye rys in Battavia gecoomen, 
synde ’t rijsgewas misluct. ’T jacht de Muijs; coomende van Ara- 
boyna, is daer, door lectc, genootsaect geworden te stranden, de 
gcberchde goederen pretendeerde den Coninck aen hem vervallen

1. Na 15 December 1G29 werd door de Hooge regering geen algem. missivo naar 
het vaderland gezonden, vóór 7 Maart 1631. Die brief, van 7 Maart, werd echter, ten 
gevolge van ziekte van den Gen. Speci, zeer ingekrompen en voor alles wat Java be
treft werd er in verwezen, naar hef geen de Direct. Gen. van Dicmen, op zijne tehuis- 
rcis over den stand van Indic zon opstellen. Dat opstel decleu wij nu hier mede. Na 
in dc 40 eerste bladz. van zijn opstel vorslag te hebben gegeven, van hetgeen was voor
gevallen voor Malakka, in dc bogt van Siam en Patani, op Borneo, op de kust vau 
China on op Formosa (Tayocan), in Japan , deMolukkcn, op Amboina, Banda, Ceram , 
Solor, Timor eu Makassar, gaat van Diemen over tot de behandeling der zaken van Java.
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, had vier stucken op, de Compagnie toebelioorende, drie 
zijn bij den Bricl gebercht ende ’t ander heeft den Coninck aenge- 
slagen mett twee steenstucken. Een jonck geladen met 70 k 80 
lasten rijs, gedestineert na Battavia, is daer meedc van ’t ancker 
gespiltt ende vergaen; de jonck was van Battavia gevaren ende bij 
de Chineesen wttgercett, in voege, zoo door deese ongevalle als 
schaars gewas, anno 30, met de fluijte Gorcum, Goutsblocm ende 
Bloempott, mitsgaders per ’t Compics schip den Briel in Battavia wtt 
Balamboangli niett meer als 70 k 80 lasten rijs zyn aengebracht, 

slaven met goede partije verckens ende koebeesten; den Ha-

waren

seven
ringh is daer overgebleven omme zyn wttstaende schulde te innen 
ende mett de ryslast na Banda te loopen.

Den rijs is daer reedelicx coops, op 25 r. ’t last, als wanneer 
cent op de cleeden avanceeren, een koebeest 4 r. ende eeneen

varcken 2 r. van 8tcn.
Die van Balamboang zyn heijden ende vyanden van den Matta- 

den Coninck van Baly pretendeertt haer beschermheer teram
weesen, is mett eenen genoechsaem meester van ’t landt ende doen 
de vreemdelingen grooten overlast, dito Coninck heeft d’onse meede 
zyn landtt gepresenteertt, omme aldaer te moogen coraen nego- 
tieeren; voor de Comp. valtt daer niet te doen, particuliere, die mett 
cleene oncosten varen, als Chineesen ende andere dient datt vaer- 
water best; met de fluijte Gorcum quamen 7 a 8 inwoonderen van 
'Bali om Battavia te zien, brachten een monster van sandelhout 
meede, datt op Bali ende in grootc quantitite te becoomen is 
is wiltt ende geen oprecht lioutt, de coulleur is schoon maer niet 
van reuck.

maer

Alsoo den rijs, enz............................................................................
Battavia is anno 1630 van den Mattaram niet besocht geweest, 

’t schijnt door de voorjarige tochten ende principalyck die van 29 
soo gematteert is, geen lust heeft gehadt (gelijek voorgalf) datt jaer 
de saecke te hervatten ende datt tijtt van respiratie van doen heeft; 
ondertussen zijn onverwacht ende als bij gevall in onderhandelingli 
van vreede geraeckt, daerop geen effect noch besluyt is gevolcht, 
alleen datt de traflicanten over ende weder ongemollestcert varen, 
rys wertt niett gelicentieert nae Battavia tc voeren, hoewel steells- 
wyse cleene partije al te mets ingebracht worden.
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Dc saecke dan tusscken ons ende den Mattaram lieeft sich tsedert 
de jongste advysen toegedragen ende staen in termen als uytt gevolch 
geliefft te verneemen. Nadat in Januarie anno 1630, om d’Oost tott 
voor Japara op de Chinese joncquen ende ander vaertuijgh naer 
Battavia coomende ende by wyle beneedens wint raeekende, wtt 
cruysen gesonden hadden de jachten Assendelft ende Westsanen, 
ende datt naerderhandt in February op seeekere geruchte, datt den 
Mattaram andermaell omtrent Indermeye 1 versamelingh van rijs 
ende padi deede, om de waerheijtt van saecke t’ontdecken, langs 
voors. cust affgesonden de jachten Teyouhan, Bonremedie ende Nc- 
gapatnam, met advys aen d’onse voor Japara, hoe sich in zulcken 
gevalle te gouverneeren hadden, wierd mett die occasie goedgevon
den Warga, een Javaen van ’t getal daervan in onse voorgaende 
mentie is gemaect, op zyn groote instantie te relacheeren ende na 
huys te senden, te meer hem zijn vrijdom onder conditie van de 
ronde waerheytt te seggen, door de Heer Generael Coen zaliger was 
toegeseijtt; deese relaxatie van Warga heeft den Mattaram oft groote 
van Java geduyt off aengenomen (om aen d’eere te blijven) als een 
besendingh ende datt daerby vreede versochten ende is de saecke 
door den Tommagon Ary Wansa, opperste raett van den Choecho- 
nang, over Samarang, soo beleytt, dat gesanten (daertoe gebruijc- 
kende Intche Mouda) na Japara aen onse jachten wirde gesonden, 
versoeckende, datt voor Samarangh wilde coomen, den Mattaram 
was tot vreede genegen ende wilde een gesant nevens een brieff 
wtt den naem van den Mattaram door Aria Wansa geschreven, mett 
de jachten na Battavia senden; den Commandeur of Oppercoopman 
Tresei neemt dit vcrsoeck aen ende loopt en passant met de jachten 
Westsanen, Negapatnam, Teyouhan ende Bonremedio, Samarang 
aen, alwaer well getracteert ende ververst worden, ende alsoo den 
gesant wtt den Mattaram noch niet verscheenen was, vertrock 
Tresel, laetende daer te reede op den gesant wachten de jachten 
Teyouhan ende Bonremedio, welcke den 11 April daeraenvolgende 
te Battavia arriveerde mett eenen Loura Jouda ende soon van Intche 
Mouda, nevens 14 Javanen, brengende een brieff van Aria Wansa 
aen dTIecr Generael geschreven, dicterende, dat hy Wansa d’Heer

:

1. luilianiaijoc.



172

Generaels versoeck van vreede, den Choechoenang Englaga voorge
dragen liaddo, die daerin vernoecht ende mede toegeneegen was, 
maer wilde persoonlyck mett des Heeren Generaels gesanten van de 
saeck spreecken, over sulcx raett aen, datt mett den eersten een 
bequaem persoon nevens Lonra Jouda aen Zyn Majestevt over Sa- 
marangk diende affgesonden, men behocffde in ’t eommitteercn van 
een aensienelyck man niet beducbt te wesen, den Choechoenangh 
hadde zelver beloofft suffisante ostagiers in onse jachten te senden, 
soo nabedencken hadden; nevens den brieff quam tott schenkagie 
10 sacken rijs, een koebeest, 40 hoenders ende watt fruijtt.

Den 15n wird de gesant bij d’ïïeer Generael audiëntie gegunt 
ende verclaerde den brief van Aria Wansa met kennisse ende bij 
ordre van den Mattaram geschreven te zyn en dat hy gesant den 
Mattaram zelver mondelingh had hooren seggen, tot vreede geneegen

t

was, zoo den Generael daertoe meede inclineerde, versocht dat 
nevens hem een presentabel persoon mocht gesonden worden om den 
Choechoenangh Syn Ed. geneegentheyt te moogen aendienen.

JBy d’Heer Generael ende Raden van Inlia in consideratie geno
men zijnde de weijnighe verseeckerheijt, die gcgeeven wirden van 
des Mattarams oprechte meeninge, mitsgaders om niet geaffronteert 
ende onverhoort teruggesonden te worden, off t’ontijde schenckagie 
wtt de handt te werpen, alsoo deese besendingh sonder aensien- 
lycke schenckagie niett aengenaem zoude zyn geweest, maer voor- 
nementlyck om tyt te winnen, werd goetgevonden Wansa's brieff 
met een expresse te beantwoorden, omme recht t’onderstaen off dese 
handelingh mett kennisse van den Mattaram aengevangen was, ende 
wird daertoe gecommitteert den assistent off tolck Pieter Franss, 
ende is dienvolgende mett noch een Nederlander ende den Javacnsen 
gesant, ady 4 Mey per ’t jacht Teyoulian na Sammarangh affgede- 
pescheert, ’t geene hem per instructie is gelast ende wat aen den 
Tommagon Arya Wansa in antwoorde geschreven ende tott ver- 
eeringh gesonden is, gelieve U Ed. wtt coppieboeck van brieven, 
onder dato 3n Mey 1630, na te sien. Den 21n Juny is gemelte 
Pieter Fransen mett syn geselschap over Sammarangh wtt den Mat
taram gekeertt zynde, zoowel int op als affreijsen wel onthaelt ende 
vrintlijck bejegent geweest, maer by den Mattaram geen audiëntie 
gehadtt, gelyck oock niett bij Aria Wansa zelver, datt op zyn

V
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sieckte geexcuseert wird, dito schenckagie ende brieff wird geaccep- 
teert ende scheen aengenaem te weesen, door gecommitteerde wtt des 
Mattarams name zyn d’onse aengedient, datt Zyn Majesteit tott 
vreede well was geneegcn, maer datt zy gesanten, niet genoechge- 
qualificeert waren om voor den Choechoenangh te verschijnen, datt 
d'Heer Generael aensienlicker ambassadeurs met schenckagie most 
senden om van vreede te spreecken, mett aenradingh ende waer- 
schouwinghe zulcx in corte, binnen twee maenden, diende te geschie
den, alsoo de padi in 3 maenden van ’t velt zoude weesen, als 
wanneer den Mattaram wellicht van resolutie sou veranderen ende 
weeder na Battavia coomen. Wtt den naem van den Tommagon 
Arya Wansa wirden d’onse vereert met twee Javaense cleetjens ende 
20 C cassies, datt omtrent 5. r. van 8n is ende werdtt haer seer 
statelijck overgeleevert een missive van gemelte Tommagon aen 
dTIeer Generael, daerinne seijtt, vermits zijn sieckte de onse niet 
heeft connen spreecken, mitsgaders oock niett heeft connen goett- 
vindcn dezelve voor den Mattaram te brengen, alsoo geen brieven 
aen Zyn Mnjesteyt brachten, maer verseeckert ons, datt tott vreede 
inclineertt, over zulcx raett aen, datt een bequaem persoon voor 
datt den oegst van ’t landt is, aen de Choechoenangh zoude com- 
mitteeren , twijffelde aen goet succes niet.

Watt gemelte Pietter Fransen wijders op zyn reyse voorgecomcn 
is, watt plaetsen, dorpen, lantdouwen ende volckeren gesien ende 
bejegent heeft, hoe met Moorse eede heeft moeten bevestigen den 
Generael Coen overleeden was, mitgaders datt voor dien tijt gants 
geen apparentie noch toerustingh van oirloge vernoomen heeft, gelyck 
mcede dat twee Nederlanders in de revire Scwouw anno 1629 ge- 

Mooren waren geworden ende in de stadt Mattaram den 
kost gingen beedelen, gelieve U Ed. alles naerder wtt nevengaende 
journael ende raport van voors. Fransen te beoogen.

Op verscheyden consideratien is tsedert, geen naerder besendingh 
aen den Mattaram gedaon, cerstclyck, vermits onse gesant contrarie 
beloften den Mattaram noch oock Wansa zelver, niett heeft moogen 
sien noch spreecken, ten andre om die van den Mattaram tot naerder 
aensoeck van een tweede besendingh te compcllceren ende alsoo 
liaere genegentheijt ende maximes des te becter te sondeeren ende 
tijtt te winnen, intrim hebben over ende weeder schriftelijck cores-

nomen
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ppndentie met den Tommagon van Tegall ende Japara gehouden, 
die ons aenrieden besendingh te doen, datt den Mattaram tott 
vreedc was genoegen, versoeckende bijwijle een goet Arabis paertt 

den Mattaram te coopen, daerop door den ontfanger Maseyck 
als sabander hebben doen antwoorden, datt geneegen waren gecom
mitteerde om vreede te maecken aen den Mattaram te zenden, als 
maer verseeckert waren, aengenomen ende niett affgewesen zoude 
worden, item datt de beste paerde tot dienst van Zyn Majesteyt 
ende niet te coop waren.

De Chineesen hebben te mets meede eens getoetst off geen nader 
besendingh gedaen zoude werden.

Soo haest als die van den Mattaram bemercten, dat wij de naerder 
aenspraecke traineerde is de frequentatie ende toevoer van verscheijde 
waren ende principalyck rijs meest verboden, hoopende ons daer- 
door tott aenspraeck te constringeren, men verstaett meede den Mat
taram ’t hooft van Samarangh Loura Juda heeft doen gevangen setten, 
vermits geen naerder aenspraecke wtt Battavia, volgens haer belof
ten, verneemt.

'T is seecker, die van den Mattaram deese besendingh alleen 
voirderen om aen d’eere te blijven ende d’omliggende Coningen 
ende volckeren te doen gelooven de Nederlanders vreede by den 
Choechoenangh versocht ende hem als zyn onderdanen mett goede 
schenckagie vereert hebben, deese glorie mach hem well gelaten 
worden, als maer voirdeel connen doen ende waerc niet ongeraden 
(gelyck U Ed. schrijven) met den Mattaram voor eenighe tijt wat 
te sirauleeren, ende datt hem all jaerlycx mett eenighe geschencken 
deede besoecken, soo daermede den oirlogh, all wacrtt maer voor 
eenighe tijt, conden affweeren, maer gelooft Mynheeren, datt met 
schoone woorden noch groote giften, nimmermeer gediverteert sall 
worden als macht ende middelen heeft ende apparentic van voirdeel 
ziet, den oirlogh tegen Battavia te hervatten, maer by gelegentheyt 
gelyck nu, datt gematteert is, sall men met een goede schenckagie 

.naer veeler oppinie connen te weege brengen, zijn attentaten een jaer 
a twee geretardecrt worden. Item dat geen vliegende troup van 12 
a 16 C. man omtrent Battavia sendt, die altijtt machtich zyn, met 
een loop de thuijnen ende boomen buijten Battavia te ruijneeren, 
mitsgaders dat de negotie niet werde verhindert.

voor
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D’Heer Generael ende Raden van India inclineerden om den 
Mattaram met een redelyeke schenckagie te doen besoecken ende in 
onderkandelingh van vreede te treeden, soo haest d’occasic presen
teert ende daertoe versocht zullen worden daerna de saecken licht te 
beleijden zijn.

Daer wird all wederom gerucht, dat anno 1631 te velde om de 
west, wilde trecken, die van Bantam meenen wel te weeten, dattet 
op haer gemunt is, te meer enighe gesanten van des Mattarams 
volck tott Bantam waren geweest, wier besendinge ende boot
schappen hun seer suspect waren, mitsgaders dat die van Cherbon 
Bantamse prauwen van Sammarangh ende elders coomende, met 
vivres gelaeden, aengeslaegen ende verbeurt hadde gemaeckt, latende 
alleen ’t volck vrij.

Daer wird wtgegeven ende d’Heer Crape 1 heeft zulcx van Ja
para mede geadvyseert, datt den Mattaram ordre gegeven hadde om 
groote partye padi op de weegen van Battavia, by westen Cheribon 
te doen planten tott provisie van zijn leeger, ’t wort geseijtt; doch 
gaet zeer onseecker, wij hebben daerom jachten expres langs de cust 
gesonden tott Cheribon, maer niett ontdeckt. Eenicli volck heeft 
den Mattaram tijtelijck, in ’t jaer 30, nae d’affgeweeckene van Oecker 
ende Sammedangh gesonden, die affgeslagen zijn, ’t schijnt den 
roep van padi planten wtt deese optocht procedeert, in zyn lant 
ende op d’ordinari plaetsen is den rijsbouw zeer bevoirdert ende een 
abondant gewas; d’Heer Crape advyseert meede, datt den Laxemana 
oiT Gouverneur van Japara een despeche naer Mallacca hadde ge- 
daen omme hun assistentie tegens Battavia te versoecken, enfin ’t 
en gebreeckt Java aen geen groot opgeeven, soo daervoor vervaert 
waren zoude haest meester zijn. Wyders heeft den Mattaram belast 
aen die van de zeestrandt ende yder haven op tacx gestelt van 
zeecker quantitc prauwen ende cenich ander groott vaertuijgh te 
maecken, dat zeer beneersticht worde, dit verstaet men, dat seeckcr 
gaett, watt daermede voor hebben leertt den tijlt, die van Bantam 
vreesen te water besocht sullen worden. Wij vemeemen zeeckerlijck 
alle des Mattarams adel een schrick van Battavia hebben ende den 
Choeehoenang ontseylt hebben om weder derwaerts te gaen, ten

1. Crape of Crappc was directeur generaal der Deensche Compagnie in Oost-lndio.
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persoonlyck mede quam, wat voorneemen zullen, leert denware
tijtt, ’t is zeecker geen meer macht can te velde brengen, als anno 
1629 voor Battavia is geweest, ende datt zeer zwarelijck zyn volck
derwaerts zall te crijgen weesen ende peroonlyck zoo verre buytcn 
zyn landt te gaen oorloogen, zall niet durven bestaen, wtt vreese dat 
hem meer volck zou aflVallen.

Met de jonghste tijdingh in February passato, wtt Tegal ende van 
Cheribon, wird van geen oorloge gesproocken, maer datt den Matta- 

tot vreede inclineerde ende gesanten van Battavia was ver
wachtende ; over Palimbang heeft den Mattaram aen die van Jamby 
mett een loose brief doen weeten, datt met Battavia vereeniclit was 
ende dat verstaen hadde Jamby van de Portugiesen gedreycht werde, 

zulex raett haer aen met hem in vrientschap te continueeren

ram

over
als die van Palimbangh doen, welcke zyn subjecten zijn, wilde haer 
dan oock protigeeren, als naerder by missive van den coopman 
Oosterwijck in Jamby, adi 18'1 July 1630 geschreven, te sien is, 
dies weeten deese Indische Coningen haer by alle occasie te val-
leeren, die van Jamby hebben dit schryven niett aengenomen.

Belangende Battavia, wy laten ons voorstaen, zyn grootste ende 
swaerste proeffstuck heeft wtgestaen ende dat den Mattaram mett 
openbair gewelt geen voirdeel daerop becoomen zall, eenighe zyn 
van oppinie de belegeringh well andermael mocht hervatten , andere 
meenen datt Bantam allvooren zall trachten te vermeesteren om ons 
den oirlooge van daer aen te doen, ’t welck den tijtt loeren zall. 
Ondertusschen can Battavia zulex versterct ende Bantam soo door 
ons gemainteneert werden, dat verhoope den Mattaram op d’een 
noch d’ander geen avantagie becoomen zall, te lande is niet mach- 
tich provisie voor soo grooten leeger te beschicken ende te water eau 
hem ’t selve beleth worden.

Dat UEd. meent ende becommert zytt den Mattaram Batavia zal 
comen verdeuren ende gestadicli ’t landtt rontom de stadt onveijll 
houden ende ’t selue infructueus maecken, waerdoor men een van 
de nutste vruchten des rendezvous zall coomcn te missen, nament- 
lijck de refreschementen ende vruchten des lants, etc. ’T is zulex datt 
den Mattaram, als ons immers wilde quellen, jaerlicx in de droogc 
tijt een trouppe van 10 a 15 m. man can toesenden om eenighe 
hoornen ende thuijnen ter loops te ruyneeren ende ’t landt voor een

*
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een raaendt oft watt onveyl te maecken, 't welck oock niett als 
mett groott ongemack can geschieden, ten aensien Battavia soo verre 
affgeleegen is, datt provisie geconsumeert liebben als by de wercken 
coomen ende omtrent Battavia is ’t soo cael, datt hun niett emeeren 
connen ende van honger vergaen voor datt weeder t’lmijs geraec- 
ken , ende zoo cleender trouppe affsondt zouden wellicht ’t weeder- 
keeren vergeeten, zoodatt wij oppinieren zulcx niet licht sall onder
liggen, ende daervoor weijnich te vreesen is, datt, gelyck eenige 
willen sustineeren, mette heele colonien zouw coomen affsacken tott 
omtrent Battavia om ons zoo te quellen ende te verduren is niet 
apparent, alsoo niemant soo verre van de wieroken vertroutt, vreest 
voor affvall, gelyck aen die van Oecker ende andere is gebleecken, 
wtt louter dwanck ende niett wtt lieffden wortt den Mattaram van 
zyn ondersaten ende alle groote van ’t landt ontsien ende gehoor- 
saemt.

Watt nu aengaet het overwinteren van des vyants leeger voor 
ende omtrent Battavia, daerinne UEd. schynen beducht te zijn, wy 
connen niet bedeneken met watt reeden d’IIeer Willem Jansen zulcx 
heeft gesustineert, die d’experientie van Battavia’s geleegentheyt ende 
d’omliggende landen eenichsins bekent is zall contrarie oordeelen. 
’T is d’Heer Gcnerael Carpentier well bekent , datt het gantse landt 
rontsornme Battavia in de principaelste reegentijtt ruym een knie 
diep onder waetcr staet, wtgesondert alleen den heerenwech, eenighe 
weijnighe thuijnen, Dircxlandt ende Compagnies koestall, die bij 
groote affwateringhe meede noch onderloopen, zoodat de menschen 
liun in ’t water zouden moeten legeren, den gestadigen reegen op 
hun bloote lichaem wttstaen, buijten lioope van toevoer van eenighe 
victualiën voor de maenden Juny ende July, als wanneer de landen 
eerst weeder gebruyckelyck worden, te water connen niett geholpen 
worden, waerwtt UEd. licht connen oirdeelen den Mattaram hier 
in ’t regenmousson omtrent Battavia niet moogelyck is t’onthouden.

’T is waer den vijant A° 1628 de beleegeringh langh hardeerde 
ende den 3“ December eerst vertrocken, datt leeger hadde geen sleep 
noch gescliutt na te voeren , soo A° 1629 soo langh gecontinueert 
hadden, zouden hun geschut overwegh niett gebracht hebben, daerop 
oock wel verdacht waren ende deslogeerden datt jaer den 7n October 
ende ’t is zeccker als een formeel leeger ende geschut omtrent Battavia

V. 12
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leijtt ende niett tijtelijck, voor datt den regen comt, verplaetsen, 
zall ’t niett moogelijck zyn ’t scliutt aff te brengen, zynde de 
weegen door de minste reegen datelijck onbruijckelijck, de jaren 
28, 29 ende 30 zijn extraordinari droocli geweest, als in eeniglie 
jaren te vooren niett geweest is, primo January 1631 ende noch 
acht dagen na datum conde men mett. wagen ende paerden droocli 
tolt aen ’t eynde van ’t pavilloensvelt ryden ende ultimo dito was 
het rontsom mett water bedect. Een formeel leeger wtt den Mattaram 
can te Battavia voor halfF Augusti niett aenlangen, zoo ten respecte 
van de weegen als dat nootsaeckelyck den padi eerst van ’t veltt 
moett weesen om ’t volck tott de toclit te gebruijcken ende in Oc- 
tober wortt genootsaeckt te vertrecken, soo van ongemack niett ver- 
gaen ende hunzelven eonsumeeren willen, in voege Battavia booven 
3 maenden in ’t jaer van den Mattaram niett gequelt can worden. 
Den Mattaram gageert geen soldaten, ’t moet all den Prins wt 
lieffde dienen, datt voor Sorbaye lang gecontinueert ende die stadt 
eyntlyck nae een thienjarige oirlooghe t’ondergebracht heeft, is een 
ander geleegentlieyt als Battavia, daer matteerde d’imvoonders, be
dervende liaer gesay ende ’t geene jaerlicx aenqueccte; voor Battavia 
matteert zich zelven, vint daer ’t eeten noch te breecken, zelffs 
valtt hem ’t lioutt tott haer borstweeringh gants dillicill ende veer 
te haelen ende in toecoomende zall ’t noch swarelijcker zijn.

Wtt onse voorige brieven zullen UEd. verstaen hebben den vijandt 
anno 1629 niet onderleijtt heeft't de revier te stoppen, wy meenen 
oock zulcx voor datt volck niett practijcabel zij ende schoon door de 
meeniekte van volck, datt tc weege brachten, can Battavia dacrby ten 
princepalen niett verleegen vallen, de Battaviaese revier heeft dicht 
bij de statt veel affwateringhe wtt het landt ende dry andre spruyten 
wtt de reviere van Aneke, die den vyant niet afl'snyden can, oock 
liebben bevonden op verscheijde plaetsen met graven beqnaem water 
te becoomen is, selffs optt mercktveltt voort statthuys hadden voor- 
leeden jaer tott een proeve een putt doen graven van 6 a 7 voeten 
diep, die goett watter gaff; binnen de reduyt Zeelandtt was meede 
goett water gegraven ende all ten ergste coomcnde, de putten on- 
bequaem wirdcn gevonden de revyre verlyt zynde, soo hebben maer 
een quartier van tcasteels gracht te stoppen ende can geheel Battavia 
zich van dat watter dienen, soodat UEd. dienaengaende geen swa-
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richeyt heeft te maecken ende ’t waetter haellen mett scheepen wtt 
Ancke, Ontong Java off Crawangh, mitsgaders ’t maecken van cis
ternen geexcuseert blijft, ’t souw oock beswarelyck van dien cant 
vallen willen, alsoo reeckeningli maecke dagelycx voor heel Battavia 
30 a 35 liggers dranckwatter van noode zijn.

Met de jongste vloote hebben UEd. een puttboor gesonden, daer 
was op ons vertreck geen preuve van genoomen, men meent datt 
binnen ’t casteel daer meede bequaem water sall connen worden ge- 
boort, dat een goede saecke waere.

Belangende dat die van den Mattaram assistentie van Mallacca 
tegen Battavia versocht hadden ende moogelycx noch doen, is van 
cleene consideratie, geloove dat hun met lioope zonder effectt zullen 
voeden, alsoo genoech hebben te doen om haer eygen te bewaren, 
meene oock den Mattaram hun hulpe niet begeertt, is te trots, t’ sijn 
maer Javaense praettiens ende meen en ons verveertt te maecken.

’T casteel Battavia is, als voore geadvijseert heb, met steene 
gardyns (in cley opgehaelt) omtrocken, de zuydgardyn is inJanuary 
laest meest ingestortt ende wird weeder gerepareert, ’t opmetselen 
in cleij valtt wel oncostelyck maer is onbestendick werck, ’t is appa- 
rent alle de gardijnen vant casteel d’een reegen tijtt off d’ander zullen 
vallen, bij d’Heer Generael Coen zaliger zijn die in haeste (dewijle 
de noott zulcx vereijschte) buyten costen van de Compagnie opgemaect, 
tseedert is de punct Peerle in calck ende steen rontom 18 voeten 
opgehaelt, massiff met aerde gevultt ende voltrocken, behalve de borst- 
weeringe, de punct Saffier is noch met plancken becleett, staett om 
te vallen ende gheefft een groott affsien aent casteel, soo men eenighe 
vooreerst omioodighe wercken geexcuseert ende twerckvolck aen de 
Saphier geeraployeert hadde ware almede nevens den Paerle voltoijt 
ende vergeeten, ’t zall goett zyn UEd. expres ordonneere ’t casteel 
vooral rontsom in steen opgemetselt ende voltrocken wordtt; t’ is seecker 
die van den Mattaram niett anders heefft beweecht naer Battavia te 
coomen, als de slechte gestaltenisse van ons fortt Battavia.

T groot nieuw liuijs tussen den Saphier ende Paerle was onder 
dack, de helft was meest voltoytt ende wird gebruyckt tot packhuijsen, 
d’ander helft wird besoldertt ende partye daervan tot een wapencamer 
geprepareert, 18—38 voeten wyt binnen zyn meuren, heefft niet meer 
als een viercant mett 6 voeten borstweeringh ouder zyn dack, de
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graft bij westen ’t casteel tussen de puncte Diamant en Paerle is 
met groote costen gediept, van buyten de barm met balcxkens gelieijt 
ende met swalpen geschoytt y zynde dit de voornaemste wercken, die 
aent casteel A° 1630 zyn gemaeckt, behalve eeniglie reparatie aen 
oude liuysen ende andre accommodatien; zeer zyn op Battavia om 
packliuysen verleegen ende lytt de Compagnie bij gebreck van dien 
groote intrest ende worden veele goederen genootsaeckt in Compagns. 
liuijsingb buijten ’t casteel in de stadtt te bergen, gelijck daerop ons 
vertreck int vrouwenhof! over de 285 lasten peper lacli, zynde ’t 
peryckel van brandt seer subiect, ende int stattliuys heeft oock over 
de 150 m. fg giroffel nagelen geleegen, twee houte loges met ataap 
gedeckt waren in July passato genootsaeckt int fort op te slaen om 
peper, nagelen ende de Suratse rctouren te bergen, over zulcx is 
gants noodich, meer goede packhuijsen slecht ende hecht int casteel 
gemaeckt worden.

Anno 1628 hadde d’Heer Generael Coen zal. geprojecteert ende 
voorgenomen over de groote revier bij westen de oude stadt een graft 
te doen graven; eeniglie vadems waren tott een preuve, omme te sien 
wat costen zoude, bij der handt genomen, maer bleeff door des Mat- 
tarams oorloge steecken. Gort na d’Iieer Generael Specx aencompste 
is dit werck onder handen genoomen, zoo wel tot meerder verseecke- 
ringcli van Battavia, als om de Chineesen werck te geeven, ende is 
voors. gracht wttgegraven langh 405 roeden ende 10.] voeten, breet 
6 roeden 4 voet ende 10 voeten diep, maeckt samen 14434] cubicq 
vadem ende heeft in gelde gecost a 2] R: per vadem, de somma van 
36086] 11: van Siten^ deese gracht loopt rechtzydig mett de Tygcr- 
gracht respondeerende op de Burchwall, die de verlatene van de 
behouden stadt separeert, tussen de kerck ende poinct Brabant.

Tot ’t wtgraven van deese gracht heeft de Chinese burgerye ende 
d’incomende Chinesen trafficanten extraordinari gccontribueert, in vier 
maenden tseedert primo Meert 1630 tott ultimo Juny daeraenvolgende 
R 16368: zynde ’t surplus wt des Compaq middelen verschooten, 
monterende f 50284:1:12. Op den zuythoeck van gemeltc gracht 
is een puinct in steen ende calck opgetoogen, hooch booven de grondtt 
ruym 12 voeten ende omtrent 6 voeten over zyn lichaem, metaerdo 
opgevult, de Neederlantse burgerye hadde dacrtoe bij vrijwillige 
collecte belooft te contribueeren tusschen de 4 a 5 m. r: van 8:n,
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vrije swarten ende Japanders 400 r: meer zal dit werck costen niet- 
teegenstaende Comps. volck den arbeyt doen ende bywyle over dè 
200 persoonen toe gebruijct worden, zoo slaven, lyffeygen als sol
daten, off oppassers, zoodat de Compagnie overall de grootste par
ticipant in d’oncosten blijft.

Versckeyde reparatien zyn aen de statswercken noodicli ende eenige 
gedaen, de cooques boomen daermede de stadt geslooten is ende 
eeniglie reduyten meede opgesett zyn, beginnen te vergaen ende 
zullen booven een jaer naer datum niett staen.

Hierneven gaet afFteeckeningh ende bescliryvingh daerbij UEd. 
zien zullen in wat forme geprojecteert wordtt de stadtt Battavia te 
vergrooten ende te fortificeeren, resolutie is daerop niet genoomen, 
maer zall UEd. ordre ende goetvinden daerop worden verwacht, ben 
van oppinie UEd. de forme ende maniere wel zall gevallen, maer 
datt de groote costen, welcke daertoe vereijsckt worden de Compagnie 
de lust zall doen vergaen, te meer d’oude wercken als namentlick 
de gracht by oosten de stadtt, die meer als f 100 m. gecost heeft 
niet te stade compt ende gedempt zal moeten wordden, de puinct op 
de zuydhoeck van de nieuwe gracht bij westen de stadt begreepen 
ende all omtrent de 3 m. r: gecost heeft, comt meede niet te pas 
ende is costen verburen, UEd. gelieve de modelle te examineeren 
ende daerop alsulcke ordre te geeven als UEd. ten dienste van de 
compagnie ende meeste verseeckeringe van Battavia zullen best oir- 
deelen, een well geordonneerde stadt, propys, curieus ende ncth 
is prijselijck als de beurse zulcx vermach ende Comp3. constitutie 
gedooght.

Opt verleijden ende recht liggen van de reviere wort vrij watt 
gcsproockcn, ’t is oock niett bij der handt te nemen, met 80 a 90 
m. R: can ’tselve niet gedaen worden, ’t causeert meede groote on
lust by de burgerye de puinct daer vrywillich 4 5 m. R: toe ge-
contribueert hebben, misleytt te zijn.

Volgens project was begonnen de fortificatiën aen de zuijlzijde bij 
der handt te neemen, ende is d'eerste steen van de statspoorte aen 
datt oort geleijtt, primo February 1631 ende wird dezelve neevens 
een batterije van 4 roeden facit in calck ende steen opgetrockon, 
die op ons vertreck 10 voeten hoocli waren, met eenighe roeden 
gardijnen ende avanceerde ten aensien vant reegcnachtich weeder
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reedelyck well, daerteegen stont de fortificatie vant casteel still,
Wy meenen jaerlicx tot bevoirderingh van de stadtsfortificatie wt 

de tegenwoordige Chineese ende Nederlantsclie burgerye extraordinari 
sall connen gecollecteert worden, ’t heeft de Chineesen A°. 1630 
gants beswarelyck gevallen tott de nieuwe gracht 16 m. r: te con
tribueren , behalven ongeveer 2 m. r: die tott een brugge over de groote 
reviere hebben gegeven, dienen bywyle een jaer geexcuseert gelyck 
oock de Neederlantsche burgerye.

De Compagnie vereijscht noch minder belast ende behoort met 
Battavias fortifficatie niet voirder beswaert te worden, als dat d’ar- 
beytsluyden daertoe versorgen, in voege om ’t noodighe te voirderen 
alles opt spaersaempst mett de minste costen moet worden aengeleytt 
ende datt men niet te veel teffens, noch onnoodighe wercken onder 
handen neempt, opdat de statt ende ’t casteel ten besten verseeckert 
ende de Compagnie, noch burgerye niet t’ontijde ende te veel belast 
worden, de Compie heeft Anno 1630 over de 80 m. guldens voorde' 
stadt verschooten.

De Generale ongelden in Battavia van een jaer, tseedert primo
September 1629 tott Ültimo Augustus 1630 per ’t comptoir van de 
Generale Compagnie verstred, bedragen in alles de somma van 
/ 107578S : 7:2 bestaende wt navolgende partye gelyck naerder in 
de generale boecken onder dato 10" October 1630 blijct, te weeten: 

Aen oncosten ende montcosten etc. . . . . f 374238:9 :11 
- 281205:0: 1Aen soldye verstreek!...........................................

Aen fortificatie....................................................
Aen schenckagie....................................................
Aen oncosten van de schepen ende ’t volck daerop 

varende............................................... . .

93397:3: 8 
5179:9: 4

321768 : 4:10
/' 1075788 : 7 : 2

Waertcegen goetgedaen wordt, soo in negotie geavanceert te wesen 
dat slants incompsten als andersints in dito tijt gerendeert hebben 
/ 716802 :1: 2, te weten:

In negotie op verscheyden coopmanschappen, vivres etc. soo in de 
stat als ’t casteel verhandelt. . . . . / 434562: 7:11 

. . - 41091:10: 1Per condamnatie over boete 
Van ’slants incompste . . . - 241148: 3: 6

/ 716802 : 1 : 2
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In voege dat Battavia dat jaer nocli ten achteren is / 358986 : 6 : — 
alhoewel de negotie datt jaer reedelijck heeft gegaen ende goede 

■ partye cleeden vertiert sijn, mitsgaders datt de winsten door ’t ver- 
coopen van de prys goederen hij znyden Mallacca verovert meer als 
f 100 m. extraordinary vergroott sijn.

’T groot garnisoen ende den ommeslach in Battavia, die d’eene tijtt 
door d’ander niet min bestaen als wtt 10, 11 ende twaelf hondert 
Neederlantse coppen, valt lastich ende loopt, soo van mondcosten als 
onderhout, hooch te gelde, te meer soo veel getroude benoodichde 
huysgesinnen sijn, die alle maent moeten worden affbetaelt, de for
tificatiën ende statsleeninge als andre ongelden excedeeren mede ende 
de scheeps oncosten vallen lastich, vreese A°. 1631 niet gemindert 
zullen weesen ende apparent de winsten soo groott niett. Tseedert 
heeft den oppercoopman Jan van der Burch zyn boecken andermael 
geslooten ende transport van Comps. effecten aen Arent Gardenys, 
geweesen president in Banda, die de novo, voor oppercoopman in 
Batavia a 180 gulden per maent aengenomen is, gedaen, ende be
dragen d’ongelde van vyf maenden tseedert primo September 1630 
tot Ult°. Janu. 1631 / 425532 :17 :8. 

daertegen in negotie geadvanceert . .
en hebben ’s lants incompste gerendeert . .

. . / 157879:13:4 
. - 129770: 9:2

/’ 287650: 2:6 
f 137882 : 15 : 2Gomt in vijff maenden te quaet 

In d’ongclden van deese vyff maenden zyn all weeder ten behoeve 
van de schepen verstrect ƒ 221 m. ende verfortificeert ƒ40 m.; met 
d’oncoslen van schepen werden d’ongelden van Battavia zeer beswaert 
zoo daerteegen de winsten, die op de voyages van de westcuste van 
Sumatra ende elders worden gedaen als geschreven ende opt comptoir 
goctt gedaen wirden, zouden de winsten d'ongelden ten naesten bij 
cgualeeren, doch ben van oppinie dat by goede menagie, affschaffen 
van veele onnutte dienaers , progres van negotie ende aenwas van 
goett getal Chineesen, mitsgaders dat alle excusable wereken naer- 
blijven ende niett meer over hoop haellen als met Compagnies eygen 
volck can worden beampt, de winsten ende incoomen van de landen 
in Battavia d’ongelden niett alleen sullen balanceeren, maer een 
groote somme te booven sall connen gesteecken worden.

In Battavia zijn A°. 30 alle eetwaren ende verversingh opulen
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rcedelycx coops geweest ende zyn daerteegen veel cleeden ende 
andere coopmanschappen getrocken ende vertiert geworden, bij de 
Compagnies winckel in de statt is datt jaer over de 100 m. f. op 
cust-ende-Suratse doecken geavanceert, de borgerye, die door de 
voorjaerige slappe negotie mett cleeden overcropt waren, zyn meede 
meest ontlast geworden, doch wortt zeer bij hun geclat ende den 
cleetthandel in decadentie gebracht, soodatt de Compagnie weynich 
oft geen cleeden vercoopt, zoolanghe de burgerye geprovideert zijn, 
hebben hun tapeserasses voor 28 r: ende minder de corgie vercocht 
ende goelongs 30 r: welcke by de Compagnie naerderhandt niett 
min als 35 R: ende 40 R: syn gevent. Die van de oost hebben vry 
cleeden getrocken, daerteegen veel goutt ingebracht, den rys blijft 
schaers, heeft ’t geheele jaer van 50 tott 70 r: ’t last van 3000 
off 230 Bataviaesse gantangs gegolden. Van Cambodja, Siam, Co- 
tchin-China, Bomeo, Balamboang, wtt des Mattarams landt, van 
de westcuste van Sumatra ende elders is reedelycke toevoer geweest 
daerteegen in Battavia maentlijck ruijm 60 lasten geconsumeert wortt, 
de Compagnie heeft tseedert primo January 1630 tott op ons vertreck, 
zynde ongeveer 15 maenden in Battavia opgecocht 682 lasten, cos- 
tende van 50 a 65 r: ’t last. Peeper is meede van diversche quar- 
tieren als Benjarmassingh, de westcuste van Sumatra, Palimbangh 
reedelycke partye ingecomen ende by de Compagnie gecocht, 198 
lasten off 3960 picol tott 7{- r: ’t picoll, alle welcke met Necderlants 
geit betaelt wortt, ende voor cleeden weeder in cassa comt, in voege 
de peeper mett cleeden wortt betaeltt, daer een cent ende meer op 
gewonnen is, ende geniet de Compagnie daerenboven 10 p.Cto van 
toll, namentlyck voor incoomen van de peper 5 ende de cleeden die 
daervoor worden wtgevoert andermaei 5 p.Cto, in voege de peper 
welcke de Compagnie in Battavia toegebracht wordt, minder komt 
te staen als elders, daer zelffs gaen haellen, overzulex voor als noch 
niet geraden is omme den toevoer in Battavia niett te stutten, den 
peper op minder prys te brengen. Den rijs gheeft van incoomen 
10 p.Cto daer bij de coopluyden zeer over wordtt geclaechtt, seg- 
gende vermits den hoogen toll geen voirdeel connen doen, eeniglie 
van d’oost hebben teegen den ontfanger Maseijck rontwtt verclaertt 
dat vermits de groote tollen in Battavia op den rys geen voirdeel 
connen doen ende daerover partye tott Bantam gebracht hadden,
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alwaer den rijs ’t verleeden jaer ende noch, soo dier is als te Battavia 
ende betaelt den rys noch andre eetwaren aldaer van incoomen geen 
toll, gelyck oock den rys over gants India daer gebracht wortt, toll 
vrij is, wij meenen gants noodich te weesen UEd. de saecke in 
consideratie neempt ende den toli op den rys modereert tott 5 p.C to 
offte well geheel vrij, ’t is zeecker hett den toever zal doen accres- 
seeren ende beeter coop veroirsaecken, oock wortt alle den rijs bij 
de Compagnie gecocht, den burger coopt niett meer als dagelycx 
van doen heeft, zoodatt de Compagnie d’incompste van haer eijgen 
consumtie geniett, wttgesondert van de 600 lasten die de burgerye 
gasteert, datt a 50 r: per last jaerlycx emporteert 3000 r: ende 
1500 r: als den toll op 5 p.Cto gereduceert wirde, d’insichten als 
wanneer den toll int generael A°, 1622 is verhooght geworden zyn 
geweest, dat men de saecke zoude beleijden alle cooplieden genoot- 
saeckt soude worden nae Battavia te coomen, ende datter dienvol- 
gende nietttegenstaende de groote tollen geen toevoer zoude ge- 
breecken, alle welcke tot noch toe niett practycabel, noch machtich 
zijn geweest, staet oock te considereeren off zoodanigen dwanck op 
reeden gefondeertt is, wat aengaet den tol van 10 p.Cto op alle 
andre eettwaren, fruijten, zuycker etc. dient gecontinueert ende zal 
d’aenteelingh van dien, als den toevoer mancqueert in Battavia 
voirderen ende can door de burgerye gedaen worden; tott den rys- 
bouw zijn noch niet machtich, ’t is oock bedenckelyck zoo langh 
mctt den Mattaram in oirlooge zyn veel rijs om her Battavia te sayen.

Boonen zijn oock goede partyen van d’oost toegevoert, enz. . .
Int schip Deventer, deesen 5nJuny 1631, seylende bij westen de 

Vleijschbay omtrent Cabo d’Aguilles ter hoochte van 35 graden 20 
m". zuyder breete. UEd. dienaer,

!!

■f

(geteekend) Antonio van Diemen.
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XXVI. Berigtcn omtrent de bevolking van Soemadang , 
Oekoer en andere Preangcrdistricten.

1630—1632.

a.) Missive van den Tommagon Viero Taema
d’Ed. Heer Generael, door last van den Pangeran 
Raetou 2 van Bantam.

aen

Desen dient omme aen Syne Edt t’adviseren, hoe verscheyden 
gesanten tot Bantam syn aengecomen te weten van Oecker, Baetou- 
layang, Saewongk, Baetangh ende Somadangh 2 ende zyn voor 
Pangeran Raettou verschenen met een missive, inhoudende dat ver- 
soecken en bidden, Zyne Majt. van Bantam liaer gelieft gelyckelyck 
voor zyne onderdanen ende dienaers aen te nemen, alsoo liever 
van ellende ende miserie te vergaen hebben, als weder in handen 
van den Mattaram te vallen, ten welcken eynde sy een voorslach 
doen ende bidden, als dat souden mogen hare residentie nemen op 
een seeckere plaets genaemt Loombongh 4 ofte soodanicli stuck lants, 
als Pangeran Raettou haerlieden gelieft te ordonneren, omme Syn 
Majt. van Bantam als getrouwe onderdanen en slaven te dienen. 
Pangeran Raettou siende van gemelde Sommadangers dit voorvallende 
en heeft niet connen naerlatcn Syne Edt. hiervan kennisse te doen, 
mits verhoopende dat Zyne Edt. Pangeran Raettou voornt. met synen 
goeden en wysen raet sal assisteren ende ten meesten oirbor raden, 
hoe men hier ten besten in zal handelen, te meer omdat het een 
groote meenichte van menschen is ende oock niet wederom in handen 
van den Mattaram en vallen, ofte door noot op hun selven een 
rendez-vous plaetse verkiesen ende soo metter tyt haer verstercken 
ende alleen houden, hier op verwachtende antwoort van Zyn Edt.

Ontfangen en getranslateert adij 11 en October A". 1630 inBattavia 
door Cornelis van Maseijck.

1. Wiro Tanoe?
2. Pangeran ltatoe.
3. Ockocr, Batoelajang, Sawon of Sawang, Batang eu Soemadang.
4. Loernboeng, berg iu de afdeeliug Baudong der l’reanger regentschappen.
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(Bovenstaande brief van den Toemenggoeng Wiro Tanoe, was 
vermoedelijk het gevolg van onderstaand schrijven 
neur-Generaal aan den Nederlandschen assistent Pieter Fransen, te 
Bantam verblijf houdende, dd. 17 April 1630.)

b.) Eersame &c. De gepasseerde praetgens met den Tommagon, 
soo wegen ’t volcken van Oecker, als ’t oorlogen ofte peys te maecken 
metten Mattaram, hebben wy neffens de gelegentheyden der Engel- 
schen ende Chinesen presentatien in den peper, uyt de twee jongste 
missiven van den 4cn en den 12«n stanti 1 wel verstaen. Laet niet 
naer wel scherpelyck te vernemen off de onderhandelingen met die 
van Oecker continueren ende byaldien ghy uyt den mont van den 
Tommagon ofte andere gequalificeerde persoonen seeckerlyck- compt 
te verstaen, dat met die van Oecker, Sammadang, Batou 2 ofte 
eenige andere afgevallene Javanen van den Mattaram sooverre ge- 
contracteert waere, dat se de Coninck van Bantam onder syne 
bescherming genomen ende ’t lant omtrent de reviere van Ontong 
Java te bewoonen gegeven hadde; snit den Tommagon by eene goede 
gelegentheyt (als uyt u selven) voorhouden en te verstaen geven, 
dat het goet waere syn E. met ons daerover eerst hadde gepitschaert 
ofte ten minste daervan noch verwittichde, opdat ons sulcke nage- 
buuren niet onverwacht overcomen ende geen onlust tusschen ons en 
Bantam daerover ontstae. Item dat (naer uw oordeel) de Mattaram 
wellicht groot miscontcntement tegen die van Bantam opnemen sal, 
soo de Pangeran de gemelde natiën (synde ondersaten en gcrcbclleer- 
den legen den Mattaram) 3 en syn lant en bescherming aenneempt; 
doch soo dan de Pangoran onaengesien ’t selve geraden vindet, de 
Oeckersen te protegeren, dat hy deselve dan beter binnen en omtrent 
Bantam als by Ontongh nedersetten soude, soowel om hen beter te 
beschermen als in obediëntie en dwangh te onderhouden, waerop u 
geen ofte weynig gehoor crygende; maer vermerket en verstaet dat 
de Pangoran van Bantam ’t gemclte volck ai in bescherming opge-

den Gouver-van

1. De hier genoemde brieven , werden door mij niet aangetroffen in liet kol. arch.
2. Batoe, hier wordt vermoedelijk bedoeld de landstreek liggende tegen de noor

delijke helling van de Ged<£ en de Preangcrlandcn.
3. Men ziet hieruit, dat de Ilooge Regering de aangenomen grensscheiding van 

Batavia tot aan de zee, ten zuiden van Java [cf. Deel 1V, ^1) bladz. CXXXII] of zoo 
ernstig niet opnam, of met do gcographie van Java al zeer onbekend was, anders 
zou zij do Preangcrlandcn niet als den Mattaram onderhoorig, hebben erkend.

:
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ende bij de reviere van Ontong Java te woonen geresolveertnomen
heeft, met apparentie van voortganck, zult gliij in sulcken gevallen 
den Tommagon uyt u selven met goede reden aenseggen, dat gy 
niet gelooft, soo den Pangoran ftselve sonder onse voorweten in ’t
werck leclit, dat wy ’t sullen gedogen ofte toestaen, alsoo ghy voor 
desen uyt voorige Generaels wel verstaen hebt, dat se niet toelaten 
souden eenige vreemde Javanen haer ontrent Ontong Java (ja buyten 
Tanahara selver) neder souden slaen ,* al soude daeruyt oock oorloge 
comen te ontstaen. Menagieert en draecht dit voor, enz...................

Batavia, 17 April 1630.

c.) Uittreksels uit het dagregister van Batavia, ge
houden van 9 Januarij 1631 tot 19 November 
1632 K

(Op dagteekening van 19 Febr. 1631) Compt tydinge van Bantam 
hoe den jongen Coninck van Cheribon van den Mattaram geordonneert 
is, om met syn volck van Cheribon naer Oucker te trecken ende 
deselve te vernietigen, dreygende hem soo ’t selve op Oucker niet 
effectuere, dat hy sekere hondert slaven, die den voors. Coninck van 
Cheribon in de stadt Mattaram heeft, alle sal om ’t leven helpen.

(Op dagt. 15 July 1631) Verschenen voor d’Ed. B>. Gouverneur- 
Generael drie Javanen, by het afgeweken volck van Oucor ende 
Samadangh en haeren oversten aen S. Edk gecommitteert, versoec- 
kende in substantie met alderootmoedicheyt acces en vryen toeganck 
tot Batavia, welcke voors gecommitteerde van Syne Edh vrundtlick 
ende rainnelyck bejegent, onthaelt ende met een eerlycke schenkagie 
vereert, geadmitteert (gedimitteert?) syn, met voordere toescgginge, 
dat ’t haerder gerieff ende accommodatie Battavia niet alleen open-

1. Slechts eenige weinige jaargangen en fragmenten dier dagregisters zijn in het 
rijksarchief voorhanden, tot groot nadeel voor de kennis van vele belangrijke gebeurte
nissen op Java en elders in Indic. Een bijna volledig stel dier dagregisters berust te 
Batavia, waar het zeker niet zoo goed in veiligheid is, als het te ’s llagc in ’s rijks 
archief zijn zou. Eenc -llicicelo aanvrage tot opzending dier stukken naar Nederland 
vond tot nu toe, geen gunstig onthaal bij de Jlooge Regering in Indie. Gunstiger 
onthaal vinden iuiniddcls de scorpioeucn, duizeudpooten eu witte mieren aan deze voor 
de geschiedenis zoo belangrijke stukken.
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stondt, maer dat oock Syn Edi. bereydt was, haer tegen den Mat
taram. in sauvegarde aen te nemen, ingevalle geresolveert waren haer 
omtrent Battavia neder te setten ende hun onder onse vleugelen te 
begeven ende dat Syn Edt. eerstdaeghs haeren oversten door syne 
gecommitteerden soude doen besoecken, dat haer scheen aengenaem 
te syn en aennamen aen haren oversten te sullen rapporteren.

De voors. gecommitteerden relateerden hoe haer, 't sedert dat van 
den Mattaram afgeweken waren, hun altijt in 't gcberchte onthouden 
hadden en genootsaeckt geweest waeren haer in verscheyden troupen 
te separeren, alsoo de gantsche menichte ontrent 8 a 10 duizend 
sielen geweest synde, haer op een plaetse niet conde sustenteren, 
en dat de troupe, die haeren overste Quay Daman genaempt, by 
hem hadde, noch ontrent 400 weerbaere mannen ende in alles on
trent 1000 sielen sterek was en hun met rysplanten en den landtbouw 
socht te erneren, daertoe de plaetse haerder residentie, synde omtrent 
2 daeghs gaens van Batavia op ’t gebergte gelegen en om bebout niet 
seer bequaem was, wel wensehende dat haeren arbeyt op een be- 
qtiacmer en vruchtbaerder plaetse mochten employeren. Relateerden 
voorders dat op verscheyden tyden, met die van Bantam nopende 
liaere adoptatie ende aenneminge in bespreek geweest waeren, dan 
dat sy den anderen, wegen eenige scrupulen ten wedersyden gemo- 
veert, niet en liadden connen verstaen en derhalven haer tot noch 
toe in ’t gcberchte van den anderen verstroyt onthouden hadden.

(Op dagt. 19 July 1632) Wort Syn Edt. van den coopman Pieter 
Franssen van Bantam geadviseert van den Tommagon Wangasa Diepa 
verstaen te hebben, dat den Mattaram met omtrent 40.000 man nae 
Oucor opgetoogen was en dat deselve verslagen ende verjaecht hadde, 
de principale Orang Keys meest alle dootgeslagen synde. Quey Paty 
Injoumina, die mede met 100 (of 1000) man derrewaerts was, was 
noch niet verschenen, waerover tot Bantam gepresumeert werl, dat de 
Mattaram wel yets op Bantam off Batavia mocht o voornemen.

(Op dagt. 13 Nov. 1632) Op dato arriveert (te Batavia) ’t jacht 
Ncgapatuam van Bantam, wacrmede den coopman Pieter Franssen
adviseert, enz........................................................................................
en dat tot Bantam een gesant van den Coninck van Cheribon aen* 
gecoinen was, versocckcnde aen den Pangheram, dat dc gevluchtcn 
Van Ouekour, die haer onder ’t gebietli van Bantam souden mogen

r

>



190

onthouden, hem mochten overgelevert worden, item dat wel 1000 
sielen van de veroverde van Oucker in de Mataram sehandelyck om 
den hals gebracht syn. (Dit wordt bevestigd door het volgende uit
treksel uit een „ Journael gehouden by den onderstierman Abraham 
„ Verhuist, ’t sedert 5 April 1632, dat met de schenkagie onder den 
„heer ontfanger Maseyck tot vrede voordering van hier (Batavia) 
„ naer Japara gevaeren synde, aldaer gevangen gehouden, naederhant 
„by zuyen Java tot Bantam gecomen is,” 1 waarin men o. a. leest: 

. . „De Coninck liet ons op de poort Tourayan heetende, 
gevangenhuys maecken, daer werden wy allegaer naer toege- 

brocht en daer worde een wacht by ons gestelt, soo wie dat in off 
uyt gingh, die most tol voor ons geven, de poort leyt by gissingh 
vyff myl. Op een seekere tyt, een deel volcx, tegen den Coninck 
rebellich wesende, wouden een nieuwe Coninck maecken. Dit volck 
vluchte in’t geberchte suyden van Batavia, de Coninck een deel 
hiervan gecregen hebbende, manspersoonen gingen door de poort van 
Tourayam, ’t getal van 1260, behalve de vrouwen, de mans in de 
stadt comende, wordense alle 1260 op een rye geleyt en ’t hooft a/f- 
gesmeten.

In ’t jaer enz.”................................................................................

een

XXVII. De Gouverneur-Generael Hendrik Brouwer en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII). 2

Batavia, 1 December 1632.

Den 13n May laatsteden enz.
Batavia hebben wy gevonden in redelycken standt hebbende met 

Bantham een teere licht geraeckte; doch vreedsamige communicatie.

1. Zie gener. missive dd. 1 december 1632 onder n°. XXVII en gencr. missive 
dd. 28 december 1636 onder u°. XXX1IJ.

2. De benoemde G.-G. II. Brouwer vertrok uit Nederland in Maart of April en 
kwam te Batavia aan land den 7 Sept. 1032. Op 1 Dcc. daaraanvolgende schreef hij 
dezen, zijn eersten, brief aan hét Opperbestuur in Nederland.
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Onlangs is gebeurt, dat vier Javanen in een tingan door d'onse syn 
bejegent ende menende dat Mattaramse waeren hebben die met gewelt 
aengeliaelt, twee gequetst ende deselve bier gebracht, doch alsoo 
wy vernamen dat se Bantamers waeren, hebben se terstondt gedimit- 
teert, dusdanige rescontren connen meer geschieden, te meer wy 
verseeckert syn, dat selfs de Bantamers d’onse rencontrerende ende 
overmogende deselve dootslaen ende beroven ende dan hebbent Mat
taramse gedaen, die oock het vaerwater hieromtrent dickwils onvry 
maecken; hierover syn aen ons wat dachten gedaen; wij hebbent 
ten besten geexcuseert, voorslaende verscheyde middelen om in toe- 
comende sulex te verhoeden, als in ons copieboeck hiernevens gaende 

blijekende is, daer noch geen antwoorde op 
is gevolclit, die oock deneken traecli sal voortcomen naer den aert 
der Javanen, echter hebben sij verbooden dat hun volck niet har- 
waerts comen mogen daermede ons ongeryff van visch veroorsaecken, 
doch daertegens sullen sij ons geit derven tot dat wedercomen. Wij 
laeten dit ongemerekt passeeren om niet te thoonen, dat van alle clene 
saeckcn gi’oot werek maecken, doch sullen wijders soo voorsickte- 
lijcken handelen, dat in geen verder verwijderinge comen ende laeten 
liever ongevoelycken wat over ons gaen, dan dat door puntueliteijt 
ende preeyskeyden in roupture soude geraecken.

Bantham doet groote provisie van cruyt ende loot, onlangs hebben 
hare resterende peper, te weten twee duijsent sacken, vercoclit aen de 
Engelschen yegens bossecruijt ende loot, daeruyt men vermoet datter 
yets voorhanden is; de geruchten loopen hardt dat den Mattaram den 
aenstaenden drogen tijt in persoon Batavia sal comen aentasten, het 
gevolge sal den tijt leeren.

Met den Mattaram syn in oorloge, dat in de vertieringe van de 
deden vrij wat verachteringe causeert, ’t schijnt dat de harde res- 
contren in de twee belegeringen geleden, soo haest niet can ter sijden 
stellen, ende dat tot reparatie van syn eere met meerder vigeur de 
saecke wel wilde hervatten, daerover de assistentie der Portuguysen 
heel’t versoclit ende 11a men verneempt alsnoch syne gesanten in Goa 
is hebbende, dat hem dese met lioope voeden geloven vastelycken, 
maer soo de effecten niet haest in volgen, vertrouwen wij dat van 
derselver hulpe despereren sal. Ondertusschen vaeren de Mataram- 
sche sterek op Mallaca met rijs ende lijftochten, treckende quantiteyt

onder fo.
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deden ende doende alsoo goede reijsen, met soodanich deen ende 
snel seijlende vaertuijgli, dattet bij ons niet ofte seer qualycken can 
belet werden, bovendien frequenteren d’Engelsen Grece ende Japara, 
den Deen heeft in passant daer mede vrij acces, sulcx dat met tijt- 
winninge verlioopen weder in vrede te comen. D’Heere Specx heeft 
in April lestleden tot inleydinge met de twee jachten Diemen ende 
Wessanen besendinge derwaerts gedaen, gebruyckende daertoe den 
ontfanger Masaijck ende Wagensfelt, met verecringe van het schoonste 
Parsiaens paert dat de Compagnie liadde ende een juweel, pellecaen 
van fatsoen met verscheyde gesteenten verciert, de Compagnie gecost 
hebbende 750 gulden, doch door lichtvaerdig vertrouwen is de be
sendinge vruchteloos uytgevallen, de Portuguysen hebben daer haer 
volck, die groote toesegginge van assistentie doen ende haer sooveel 
als connen tegens ons animeren ende verbitteren. Lacxamana Gou
verneur van Japara heeft den goeden man gespeult, trachtende het 
present voor syn meester behendelijck te becomen, fingeert advys 
verwachtende was ende maeckte d’onse wijs, dat als de witte vlagge 
tot Japara soude laeten waeyen, dat dan ordre tot vreede soude 
hebben becomen, d’onse sulcx gelovende senden het present aen lant 
met behoorlijcke ordre ende weynich Nederlanders, die wel werden 
onthaelt ende men maeckt de goede rnyne thien dagen lanck, tot dat 
d’onse vast vertrouwen van vrede hebbende met beyde de schuijten 
aen landt comen, die daer ’t samen tot 25 toe aenhouwen, laetende 
evenwel de witte vlaggen waeijen, soo U Ed. by de copie vant 
journael hiernevens gaende onder n°. 3 sullen sien, ende metalsulc- 
ken rescontre comen d’onse terugge, die door haer lichtvcerdich ver
trouwen wel straffbaer waeren, doch ’t scheijnt dat het clecn begryp 
derselver haere excusen voor myne aencompste aennemelijck hebben 
gemaeckt. Des Compagnies stant, slaet, respect ende reputatie 
vereijseht wel, dat men hiervan trachtc te becomen eerlycke ende 
ernstige revengie, dat vooreerst noeh niet connen begrijpen anders 
sal connen geschieden als met besettinge van schepen ende jachten, 
Japaras zeevaert infcsteren soo voor desen is geschiet ende wij 
voornemens sijn soo ’t ons aen de gelegentheijt niet ontbreeckt, om 
daertoe met reputatie gelegentheijt tot naerdere aenspraecke ende 
commutatie te becomen, als men dooi’ spoedige procure van besoingne 
met Javanen niet avanceren can, lancksaem, reputatieus ende groots
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syn sy in haer doen ende met tijt, soo als vooren seggen, boopen tot 
een goede vrede te comen.

Ondertusschen is U E. Batavia overtreffelijcken bemuijrt geworden, 
sijnde tzedert de Heer van Diemens ver treek groote wercken gemaeckt, 
die door Mataramsche vi*eese ende meerdere practijcken in steen ende 
calck aen te brengen, telckens tot minderen prijse ’t werck soo hebben 
gepousseert ende gefaciliteert, dat de gekeele zuijd ende oostzijde des 
stadts omvangen is met een gewuifde zuijdpoort tusschen twee groote 
bollewercken, genaempt Gelderlandt ende Ilollandt, synde het ooste- 
lycken, te weten Gelderlandt, boven op met een groote reduyt voorsien 
ende dan noch een halff rondeel van hout in haest opgetrocken ende 
met eerde gevult tot gebruijck van geschut, tusschen dees, twee 
puncten ende twee cleijne uijtsteecken om met cleen canon ende 
musquetten de strijckingen te bevrijden, dit alles aen de zuydzyde , 
ende aen de oostzijde twee halve rondelen ende vier cleene uyt- 
steecken alles gemetselt, rondtsom van buijten voorsien met een 
diepe gracht, thien roeden wijt ende thien voeten diep, met een 
treffelijcke buijtenbarm, vier roeden breet, sulcx dat als aldaer van 
binnen een bastante aerdewal yegens aengebracht wierdt, die men 
meende te becomen uijt eene te graven binnen grafft tot meerder 
bevrijdinge van de wallen jegens confusie der inwoonderen ende 
voorsien wesende van volck, schut ende amonitie naer eysch van 
’t selve werck, soo souden met hulpe des Ileeren geen macht en 
hebben te duchten; ick bekcnne gaerne dat soo grooten werck soo 
spoed ich ende naer de eosten van voorgaende wercken oncostelycken 
is gevallen ende dat men gemaeckte wercken niet en behoort te 
laecken als sonder grooten last niet verandert connen werden.

Men heeft enz....................................................................................
liet placcaet tot reglement des gepermitteerden handels der vrije 

luijden is den 23“ September in Batavia gepubliceert ende tot ordinary 
plaetsen gealfigcert, ende alsoo eene dcpeche naer Cormandel voor
namen te doen om de comptoiren aldaer tegens den incoops des 
jaers 1633 te provideren ende daerop examinerende de jongste der- 
waerts gegaene advysen, soo bevonden mede, dat in Mayo lestleeden 
inet de schepen Willem ende Rotterdam door de vrye luyden van 
Batavia, mits betalende 10 pcrC°. tol ende 3 pC°. van vracht der- 
wacrts gcsonden waeren, om aldaer in deden over te selten omtrent

13V.



194

dartich duijsent realen van achten in gout; dit verstaet men dat 
deselve parsoonen vermochten te doen, alsoo ’t geheel in gebruyck 
was gecomen door de concessien van voorgaende Generaels etc.; 
doch t’sedert de compste van ’t gemelte placcaet alhier met Grol 
gearriveert, soo moclite sulcx niet meer geschieden, alsoo dittoplac
caet melt van nu aen, dat is te verstaen van den tijt af dattet ge- 
communiceert wierde dengeenen, die het verbot aengaen mochte, ende 
alsoo de gemelte cappitaelen waeren versonden voor het aencomen 
des placcaets soo acht men daer geen misdaet in begaen te sijn, 
maer alsoo de meeste parthije derselver cappitaelen op de custesyn 
overgebleven ende het placcaet alsnu syn kracht hoort te hebben, 
soo is bij ons naerdat dese saecke verscheijde maelen was gepropo- 
neert ende gedebatteert geworden, eyndelijcken geresolveert, dat men 
alle deselve middelen voor de Compagnie op de Cormandelse custe 
soude aennemen ende die hier aen de eygenaeren betaelen, met 
restitutie van den tol ende vracht, die se voor ’t uijtvoeren hadden 
betaelt ende dat de pretensien van den gelopenen risico, dat is eneke- 
lycken des zees perijckel van Batavia tot de cust ende d’intrest voor 
vyff maenden, dat is van Mayo tot September, dat se haere penningen 
hebben gemist, aen UEd. souden renvoyeren.

Wij met ons enz................................................................................
Men sustineerl dat d’Engelschen den geheelen Cormandelschen 

cleedenhandel souden quyt syn geworden, byaldien UE. de voorige 
liberteyt aen de vrije luijden hadden gelieven te laeten behouden, 
waervan UE. sonder verschot van gelden cornen te prollitercn omtrent 
de 45 ten hondert, te weten:

Voor uytgaende tol van Batavia 10 pCto en vracht 3 pCto is 13 
Voor uytgaende tol op Corraandel 5 pC'o en vracht 2 pCto is 7 
Wederom voor incomende tol tot Batavia het capitael vergroot 

op anderhalf!, compt 15 pCto ende vracht naer advenant de 3 pC
is 41- pCto, t’samen...................................................................

Wederom voor tol van uijtvoeren van Batavia naer andere 
Indische quartieren, alsoo de minste deden in Batavia gesleten,
maer meest uygevoert werden....................................................

Compt t’samen sonder eenich verschot van gelde .... 44.J 
ten hondert, sonder subjecten van beschadichtheijt ofïte verrottinge, 
onverstandigen ofl'te ontrouwen incoop derselver deden, invendibcl-

19*
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lieyt van sorteringe, perijckelen van brand in packlmysen cnde 
selieijde andere inconvenienten.

Wijders dat UE. jongste placcaet den cledenliandel sonderlinge 
prejudiciabel is, ten aensien UE. daerbij gelieven te verbieden bet 
vaeren op de plaetsen daer se veele getrocken werden, als is Java 
ende de eylanden daer bij oosten gelegen, Borneo, Sambas, Succadana 
ende Benjarmassingh, alsoo die van deselve plaetsen door Bantkam, 
Japara, Grece ende Macassar, oock selffs van Malacca connen werden 
versien. Hierop mach men seggen, dattet insicht is tot weringe des 
diamants bandel, docb repliceert men, betselve weynige verhinderinge 
can geven, alsoo se van daer door d’Indianen oft publyck offte se- 
cretelijcken connen werden gebracht, als bier daer treek in moclite 
wesen, door trouloose dienaers ende winsuchtige vrije burgers etc., 
ende om door verbotli ’t inbrengen van vreemde te weeren, is licht 
te verbieden, maer het effect soude nimmer genieten alsoo’t waer is, 
die men licht can bergen, ende sijn Chineesen ende Javanen daertoe 
soo suptyl als eenige menschen die den aertbodem betreden, veele 
hooffden alhier zyn oock van opinie dat de Mattaramsche Javanen 
geen deden van ons sullen soeckcn te coopen, als die van andere 
connen becomen, in liaet van Batavia, insonderheyt nu daer in twee 
oorlogen soo grooten schande beliaelt hebben.

Onder deese redenen syn wel eenige, die consideratie meriteren, 
daerorn die hier oock met voordacht stellen, versoeckende dat UE. 
die naer hare gewoone wysheyt met goede circumspectie gelieven te 
pondereren ende ons bij haere E. naerder ordre sulex te ordonneren 
als UE. sullen verstacn ten besten dienste van de Comp. te behooren.

De openinge voor Uwe E. vryc luyden van voorengenoemde hierby 
gelegen plaetsen oordeelen wij noodich ende diensticli; t’is 'hart dat 
men UE. volck wil raaecken van slimmer conditie als de Indiaensclie 
inwoonderen derselver eijlanden ende vlecken, die men hier liber 
laet incomen ende uytvaeren, mits betaelende des Heeren gerecli- 
tichcijt, des Compagnies traffijeke alhier reeckenen wy te wesen 
machtige grossiers, de coopluyden hooren Uwe E. Nederlantsche 
burgers te wesen, ende de slyters de Chinesen, die hier toe, jae selffs 
tot coopluijden verre d’onse in habiliteyt excederen.

Des Compagnies dienaers moet men strictelyckcn houden buyten 
alle particuliere handclinge, te excessyl’ groot syn de licentien voor

ver-
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desen geweest, de soctichcyt van de winsten hebben d’exorbitantien 
grooter ende grooter gemaeckt, alle die begeerden, mits hebbende 
licentie, die men niemant en weygerde ende mits betaclende tol ende 
vracht hebben mogen cargasoenen naer Cormandel ende oock eenige 

Snratte senden, ende die sijn naem schrcnmden te gebruyckennaer
lieten ’t op de naem van syn wijf vertollen, als UE. gelieven te sien 
bij de nevensgaende tolbrieven van een half dosyn jaeren onder n°. 4, 
die hebben laeten uyttrecken om UE. toe te senden. Hierdoor hebben 
veele van UE. gequalificeerde dienaers middelmatige capitaelcn, die 
nu haer het handelen verboden is, apparent op intrest sullen uijtsetten;
de fondamenten van UE. artijckelbrieff syn hier door dese dissolute 
liceiitien geheellycken verbroocken, de beginselen syn door de Generael 
Coen zaliger met cleentgies geleijt, door de blinde liefde van Batavia’s 
aenwas, op insichte om de getroude te soulageren in haere swaere 
huijshoudinge ende opdat se niet souden hebben te verteeren alle 
haere niaentgelden etc.; daernaer heeft men wat meerder toegestaeu, 
opdat de luyden mochten resolveren om vrij te worden ende haer 
hier neder te setten, huysen te timmeren, slaven te coopen, die tot 
visschen ende tlmijnen te gebruycken etc., ende op alsulcke insichten 
de vrijlieijt augmenterende, soo gevoelt men ende siet men nu, dat ons 
Nederlanders hebben contrary insicht, dat is om spoedich veel te 
grasen ende te eerder in’t patriam te kceren soo by voorige ende 
alsnu overgaende aengemerekt wordt.

Veele houden’t daervooren, dat de Nederlantsche vrouwen dacrin 
hebben de meeste schuit, want hier synde gecomcn sober van conditie 
ende schielijcken wat geprospereerd! hebbende, meenen dattet niet 
op en mach ende janeken om te comen bij • d’oude kennissen met soo 
verbeterden staet, als haer sijn imaginerende, ende mocht wel gebeuren, 
dat als bevinden sullen de winsten te verminderen ende de costen 
te vermeerderen, dat dan wenschten wederom hier te wesen; hier syn 
goede huysgesinnen van getroude met Indiaensche vrouwen, hare 
kinderkens comen beter op, hebben veel min als d’andere van doen 
ende ons chrijsvolck synder beter mede gepaert.

Het soliciteren van de Nederlantsche vrouwen om naer’t patriam 
te keeren is hier heel groot geweest, met dese schepen gaender 
terugge 30, ende ten ware de Ileere Specx over de veclheyt niet 
misnoeghde, meerder souden gelicentieert hebben, wij willen van
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harten ïioopen ende vertrouwen dat UE. conform liaere resolutie ons 
met geene meer sullen gelieven te voorsien, de smarte van Batavia 
soo onachtsamelijcken gesncvelt (sic) door hooffden, wier harten smoor- 
droncken van oncuyslieijt sijn geweest, is al te groot, UE. connen 
genoechsaem afmeten dat se op schepen daer soo veel ruijgh volck 
is, niet anders als ongeregeltheijt veroorsaeckt, insonderheijt als daerby 
syn eenigen van lichtvaerdigen aert. Hier isscr noch meer als te veel, 
soo getrouwde als ongetrouwde, in’t school sijn noch 11 jonge doch
ters, die niet en werden getrocken, Capitein Solemne ende de weduwe 
Middelhoven blyven met de hare noch onbesteet, de borsten, die niet 
achteloos sijn, bemercken datter te veel fatsoen aen is om van eene 
Nederlantsche dochter syn huysvrouw te maecken, oock beginnen wy 
dat verstandt te crijgen, dat men geen dienaers van de Compagnie 
meer buyten de milicie sal toestaen te trouwen, ten sij dat se yrye 
luijden begeeren te werden om alsoo den last dergener, die UE. trou 
hooren te dienen niet te brengen in gelegentkeijt van te veel te be
hoeven, ende is noch het alderschadelycxte deses particulieren han
dels, dat de becpiaemste pcrsoonen, die door soodanigen gelegentkeijt 
haer beste forluijne hebben weeten te maecken, ende als die tot coste 
van de Compagnie hebben geleert, hoe dat se deselve best soude 
connen dienen, soo is haer tijt geexpireert ende soecken dan alle 
pretexten om te mogen terugge keeren, ofte soo men genootsaect is 
deselve te bewilligen om te continueren, soo moctet geschieden door 
extraordinaris verhooginge van tractement.

Met de predicanten enz....................................................................
Tot het invoeren van de menage hebben op de schepen de na- 

tafcls in de cajuylen afTgesehaft ende geordineert enz. . ... . .
De llellebardiers syn vermindert van ses op drie enz ....
De Coetswagen is gedemantelecrt ende in des Compagnies pack- 

huys binnen ’t fort aen een sijde gestelt, het buijtenhuijs daer se in 
gestaen heeft is afgebroocken ende gebracht op een bequaeme plaetse 
tot woninge van des Comp1» lijlTeijgenen.

De paerden werden gehouden nevens d’andere, om Jegens den 
viandt in ’t velt te gebruijeken, daertoe al noodigcr sijn dan ons 
veel liefi' is, overmits tselve velt door des Mattarams troepen hoe 
langer hoe onveijlder wert gemaeckt; andere paerden te coopen 
hebben verbooden, dan verhoopen in Amboina goede race aen te
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queecken, waertoe 2 Persiaensclie springhheijnsten derwaerts geson- 
den sijn.

De pracht van Battavia is seer affnemende, weijnich goude coort 
wert er biiijten de milicie gesieiv, wij maecken malcanderen wijs 
dattet quacksalverachtich staet ende sullen met ons voorgaen, die 
geheel uijtroeijen, waertoe vertrouwen geen voorder reglementen sal 
behoeven.

Alle onnoodige wercken sullen affschaffen ende niet bijderhandt 
nemen als meermaels is geseijt, dan tgene ten hoochsten vereijscht 
werde.

De reparatie van schepen enz...........................................................
Des Compagnies dienaers sullen tot haer debvoir houden ende nie- 

mant excuseeren, soo in UEd. dienst haer comen te misdragen, 
immers sooveele als tot ons kennisse sal mogen comen.

Op de fortificatiën sullen goet regardt doen nemen, tgene nu ge- 
daen werdt geschiet bij publyeke aenbestedinge ende d’opnerainge 
bij de gequalificeerste in alsulcken getal ende soo publycq als UE. 
dienst is vereijschende.

Tot de swaere enz............................................................................
ITet douwarium van de jonge dochters blijft affgeschaft, de elfF 

die noch in ’t school werden gehouden sullen trachten te verdeelen 
om UE. daervan te ontlasten.

De onderhoudinge van ’t hospitael is een seer nodige saecke, 
alsoo aen de veelheijt van siecken van die aencomende schepen ende 
des gamisoens geen andere commoditeijt soude conncn, noclite weten 
te gevei?, ofte het soude veel beswaerlycker ende costelijcker voor 
de Compagnie vallen, sulcx dat wij de stichtinge houden voor een 
goede saecke, maer om goede bedienaers syn sonderlinge verlegen.

Het premium op ’t inbrengen van de doode ende levende Javac- 
nen syn genootsaeckt geweest wederom te publiceren, alsoo ons het 
landt uyttermaten onvrij wert gemaeckt ende alhoewel het by de 
twee maenden is geleden dattet wederom affgecondicht is, soo heb
ben tot heden niemant gecregen.

Om den toevoer van rys tot Batavia te meer toe te doen nemen, soo 
hebben de tol van 10 pC10 volgens UE. ordre op 5 pCt0 gereduceert, 
ende het invoeren van ’t bestiael daer mede opgestelt, opdat ons 
daerdoor te meer soude mogen toegebracht werden.
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Een vierde part van Batavia’s incomen hebben in ’t openbaer 
verpacht voor ses raaenden ende is pachter gebleven (onder goede 
suffisante borgen) een Chinees Equa genaempt, die daarvoor betalen 
sal 1450 realen van 8n ter maendt, op alsulcke conditiën als gere- 
gistreert is in ’t eynde van ons generaele copieboeck, dat aen UE. 
nevens desen wert gesonden. De ses maenden deser verpachtinge 
wesende van primo November tot ult° April syn de tyden van ’t min
ste incomen, eer de verpaehtinge aengingen, hebben de saecke rype- 
lyck ende wel geëxamineert, ende tselve bevonden te wesen als 
volcht:

Het tiende van de vercoopingen der huysen en erven R 1757 
Incomende licenten

-g
• „ 8616* 
. „ 6070}
• „ 1^99}
• „ 129}
. „ 20165}
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CO Uytgaende licenten
^ 1 Gaende ende comende vreemdelingen. . .
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O TH
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Pasgeit ende vertreckende prauwen . . 
Hooftbriefkens......................................
Herrebergiers 
Iiouthaelders 
Steenhaelders
Besaarsetters...........................................
Arrackbranders......................................

Bedraecht samen dit incomen voor 6 maenden .

504
O
2 3 366
u » 134}
§ 420
>

n 1H9
. . . R. 41081$

Maeckende in guldens current, gerekent tegens 51 strs, gl. 104758 : 2:14 
Van pr° May tot ult0 October Anno

„ n Nov. B „ April
» » May „ „ October „

» April
„ October „
n April
„ October „
» April „
„ October „
» April „
„ October n

. 160284:14: 41627 .
1628 . 
1628 . 
1629 .
1629 .
1630 .
1630 .
1631 .
1631 .
1632 . 
1632 .

. 130806: 1: 8 
. 123969 :10: 8 
. 105499 : 4:12 
. 113771: 8:12 
. 108205 :15 :10 
. 129842 :19 : — 
. 129256 :19 : — 
. 147432: 1: 8 
. 108292: 2: 8 
. 141550 :16 : 6

n p Nov. „
» n May „
n » NOV. „
n » May „
n » NOV. „
n n May „
n n NOV. „

• n » May „
Bedragende alsoo dit incomen in 12mael ses maenden gl. 1503669 :16 :10 
Compt door malcanderen, gcreduceert voor 6 maenden, de somma

gl. 125305: —van



200

Waarvan liet vierdepart soude bedragen . . . . gl. 31326 : —.
De naerdere reductie genomen op de sesmael scs maenden van 

de gemelde tijden tusschen November ende April comen t’samen te
gl. 686818 : 6 : 4.

Waervan het vierendeel eener seste part is. . . gl. 28617 :—.
Ende de sesmael 1450 K. k 51 strs beloopen . . gl. 22185:
Jegens het minder gelden als het opbrengen van voorige jaeren 

staet te considereren, dat het incomen voortaen missen sal alle den 
tol van aytgaen ende incomen der vrije burgers voor deser toege
laten handel ende versendinge naer de custe van Cormandel ende 
Suratte, item de helft van ’t incomen des rijs, dat een groote somme 
beloopt, mitsgaders .de helft incomen des bestiaels dat van 10, soo 
verhaelt is, op 5 pCt0 is gereduceert, soodat aen dese vcrpachtinge 
noch goet genoegen hebben, aen de eerste inleijdinge is het gevolge 
gelegen, den pachter is een gavel (?) man, soo hy welvacrt sal 
’t ander aensoeten; geen Neerlanders wilden daeraen comen, het liet 
hem in ’t eerst wat rauw aensien, meer als een vierde vonden 
vooreerst niet geraeden te verpachten, maer by gevolch van tijden 
sal 't op een derde, jae oock op de helft connen gebracht werden, 
om den pachter te meer intrest te doen dragen, die dan oock te 
nauwer ende scharpar daerop sal hebben te letten, tgene UE. ons 
wyders ordineren sullen wy behoorlyck naercomen, soo in 't admi
nistreren van justitie naer de practicque van Nederlandt, totdat UE. 
ons daertoe eene goede instructie senden, als de Indiaensche natiën 
insonderheyt de Chinesen vrundelicken te tractoren; den eed naer 
den inhoude des formeliers achter den artyckelbrieff gestelt, jaerlycx 
te renoveren ende sulcx als UE. ordre is medebrengende.

Op primo November waeren wy op Batavia voorsien met 8058

bedragen

inwoonderen, daeronder begrepen liet garnisoen, ende wat daeraen 
dependerende is, als te weten:

Sielen.

Aen Nederlanders, die in des Comp8 dienst werden bevon
den, met hare vrouwen ende familien......................................

De Nederlantsche burgcrye met vrouwen, kinderen ende 
slaven.........................................................................................

1912

1373

. 3285Transpor tere . .
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. 3285Transport . .
108De Japanderen met liaer geselschap.................................

De vrye luyden, wesende veelderhande slach van Indianen 
met het hare............................................................................ 649

Chinesen, met vrouwen, kinderen en slaven. 
Compangies Iijffeijgenen te samen ... 

ende des Comp8 kettinghslaven...................

2422
1254
340

Compt t’samen redelycke sielen, mans, vrouwen, kinderen
vrye luijden, slaven en slavinnen etc..................................

De lijste van enz...............................................................
Batavia’s ongel len werden bevonden te bedragen by ruygen, doch 

wel naergemerekten overslach, van primo September 1631 tot uit0
Aug. 1632 ...........................................................................

Daertegens bedraecht het incomen binnen denselven tijt als 
by specificatie in ’t generael journael blyckt gl. 291581: —

Item de winsten naer overslach . . . n 300000: —

8058

gl. 860.000

Welcke twee parthijen op ses tonnen gouts gerekent . „ 600.000

Soo compt Batavia in een jaer ten achteren ..../' 260.000
Transport enz....................................................................................
Sullen hiermede beskuiten enz.........................................................

XXVIII. De Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers 
der Gen. O. I. Corap. (Ileeren XVII.).

Batavia, 7 February 1633.

Edele Erntfeste, enz, 
Naer dat wy, enz.

Vernomen hebbende dat de Coninckvan Baly, synde meede Coninck 
van Balemboangh, als oock van de eylanden Lumbock ende Cum- 
bawa geduyrich met den Mattaram in oorloge is ende daerenboven, 
dat hv machtich is van onderdanen, wesende syn crychsvolck stout 
ende belliqueus ende wy vooralsnoch geen beeter middel wetende,
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den Mattaram (die ons van jaer op jaer seer hard is dreygende) 
onse grensen te weeren als by diversie ende hem aen den 

anderen cant de handen vol werck te geven, soo is goetgevonden 
een expressen gesanth, geaccompagneert met de schenckage van een 
groot Persiaens paert aen den gemelten Coninck van Baly te zenden, 
dien volgende hebben wy op den 2dcn deses onse depeche gegeven 
aen den oppercoopman Jan Oostenvyck, om in ’t jacht Texel denvaerts 
te seylen met ordre, dat hy alle mogelycke middelen ende persuasien 
den gemelten Coninck tot den oorloge tegen den Mattaram aenmaenen 
ende hem uyt onsen name belooven zal, dat wy hem te water tegen 
alle des Mattarams zeemacht beschermen ende hem ter plaetse daer 
hy het sal begeeren met onse scheepen aenbrengen sullen, soodanige 
provisien, als hy tot onderhout van zyn leger sal geraeden vinden 
te besorgen. Op de goede hoop, dat dito besendinge goet succes 
sal erlangen, syn wy voornemens met het jacht de Zon aen de jachten 
in Amboina te ordonneren, dat sy in ’t wederkeeren ende herwaerts 
comen Balij ende Balimboangh sullen aendoen ende den Coninck van 
Balij, ingevalle hy tot den oorloch tegen den Mattaram sal hebben 
verstaen, ten dienste te staen en hem alle moogelycke hulp ende 
assistentie te bewysen.

Ende, enz..........................................................................................

om
van

XXIX. De Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer en 
Rade van Indie, aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Ileeren XVII.)

Batavia 15 Augustus 1633.

Per het Engelsche schip 
Nadat wy lange gespeculeerd hadden, op eenigli machtich prins, 

vijandt des Mattarams, omme die jegens desen te helpen ende in den 
oorloge te voeden, soo hebben wy uyt verschcyden geruchten beginnen 
hope te scheppen, dat wy den Coninck van Baly, tegens den Mat
taram souden connen opmaecken, alsoo wy vernamen, dat hy op Java 
frontieren tegens denselvcn beseth is houdende, te weten Balimboangh,

enz.
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Den 7n February passato hebben wy metBleter, ende Ponaracan.
’t jacht Texel als onsen expressen Commissaris denvaerts gesonden 
den oppercoopman Jan Oosterwyck, sedert syn in die opinie noch 
meer en meer geconfirmeerd geworden, door ’t rapport van eenige
onser burgeren soo in Baly geweest waren, ende op vast vertrouwen 
dat de saecke een goede uytcompste ende effect sorteren sonde, 
hebben wy op den 9n Marti verleden noch derwaerts gesonden de 
jachten Batavia en Negapatnam ende met deselve als Commandeur 
den Capiteyn Jochem Roelefsen van Deutecom, met vordere last dat 
hy op syn aencompste aldaer het jacht Negapatnam met den opper
coopman Jan Oosterwyck (om van syn wedervaren rapport te doen) 
naer Batavia af te senden en naer ’t vcrtreck van voors. Negapatnam 
met de twee resterende jachten Texel ende Batavia in Bali sonde 
overblyven, soo om des Conincx optocht geduyrichlyck te voorderen, 
alsmede omme deselve by provisie met prompte ende parate assistentie 
te connen dienen, ende ten eynde gemelte Coninck van Baly den 
Mattaram op’t onversienste mochte overvallen ende sjme aen te vangen 
expeditie door gebreck van gereede victualie niet en soude behouven 
te dilayeren, hebben wy op den 13 dito ’t schip ’t wapen van Hoorn 
volladen met rys, ontrent 400 lasten, den voors. Deutecom naege- 
sonden, ende geordonneerd onder het eyland Madura te blyven leggen, 
verwachtende aldaer soodanige ordres als hem van dito Deutecom 
uyt Baly soude toegesonden worden. Gemelte Oosterwyck ende 
Deutecom naer den anderen in Baly gearriveerd synde, wierden al
daer na des lands maniere wel ontfangen, gefesloyeerd ende getrac- 
teerd, maer hebben soodanige afscheyd ende depeche niet becomen, 
als wy ons alhier wel hadden geimagineerd; want haer de groten 
ende principalen van Bali, collegialiter vergadert synde, ronduyt ende 
opentlyck verclaorden, dat sy niet en souden connen resolveren om 
den Mattaram den oorloch aen te doen, door dien soowel met don 
Mattaram als met ons in vrede waren en met den een en den ander 
goede vrientschap en correspondentie onderhielden, met wclck voors. 
antwoord onse gemelte gecommitteerde, alsoo in Bali niet meer en 
hadden te verrichten, vertrocken en alhier sonder yets vruchtbaerlycx 
gebesoingcerd te hebben wederom ter recde gecoomen syn, te weten

Balamboeang, Blitar en Panarockan.1.
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op den 25 May de coopman Oosterwyck met het jacht Negapatnam
en........... op den 31 dito, den Commandeur Jochem Roelefsen van
Deutecom.

Den Mattaram heeft den liaet tegen Batavia ingenomen, noch niet 
connen afleggen, ende alhoewel ten principalen op ons niet en can 
verrichten, soo hout nochtans om ons afbreuck te doen gestadicli 
hieromtrent partye volck in’t velt ende praeuwen te waeter, waerdoor 
het velt niet gebruijckelijck ende ’t vaerwaeter tusschen Bantam ende 
Batavia soo onveijl gehouden wert, dat genootsaect sijn tot bevrijdinge 
van dito vaerwater ende convoy van ons over ende wedervaerend 
vaertuijgh geduyrich een jacht te gebruijcken. Niettemin hebben de 
voors. partliijen ons by tijden een voordeel afgesien ende soo nu als 
dan soo goeden parthije volck becomen, dat met het aengehaelde 
volck van Schiedam, tegenwoordich omtrent de tachtich Nederlanders 
in de Mattaram gevangen sitten.

Omme voors. excursien te beletten hebben wy diverse reijsen ver- 
scheijde part-hijen soo te water als te lande uytgemaeckt, dan syn 
telckens onverrichter saecken teruggekeert.

Met voorweten of oochluijckinge van den Coninck van Cheribon 
ende Gouverneur van Japara syn ons van daer verschcyden soo Chinese 
als Maleijse praeuwen met weijnicli rijs, goede partije swarte suijeker 
ende andere Javaense coopmansehappen toegecomen, ende alhoewel 
geruchten loopen, dat den Mattaram voornemens is met een machtich

ï

r

:

1. De heer P. A. Lcupe, gepensioneerd Majoor der Mariniers, thans mijn ge
waardeerde ambtgenoot op het Rijks-archicf, heeft in Deel V van de Bijdragen tot 
de taal- land- en volkenkunde vau N. Indie, tijdschrift van liet K. Instit. te Delft, 
alle de stukken, betrekking hebbende tot bovengemeld gezantschap naar Bali in 1638, 
in het oud-kol. archief voorhanden, medegedeeld. Meer bijzonder voor de geschiedenis 
van Oostclijk Java, komt daarin o. a. voor het navolgende bcrigl: « Geduyrcnde het 
«aemvesen van hem Commissaris (Oosterwyck) in Gigi* (Gidgit, destijds de hoofdplnats 
vau het rijk Beliliug op Bali, thaus een dorp en als hoofdplaats nu, door Bcliling ver
vangen), «compt tydingen dat Singe Sarry (Singo Sari, schoone tijger), die door 
»gunst en groote schenkagien, nen den Coninck ende grooten van Baly gedacn, tot 
-Coninck in Baliboang (Blambangnn of Balainbocang) gestclt is, den rechten Coninck 
*Mae8 Curiaen genaempt, voor desen op de vluclit gedreven, met vrouw, kinderen 
»cn ’t gansche geslacht om den hals gebracht en gemassarreert badde, wacrover do 
"Coninck expresse gecommitteerden nacr Baly gesondeu heeft, om liaer te informeren" 
enz. Hieruit blijkt dus o. a., dat Blambimgau toen een vassalstaat vau Bali was en 
niet door eigen vorsten, zooals bijv. ilageman, llamll. tot de kennis der gcsch. etc. van 
Java Dl. I bladz. 105 zegt; maar door van Bcliling uitgezonden vorsten, werd geregeerd.

£.
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leger op te trecken ende Batavia voor de derde reijse te belegeren, 
soo en hebben wij echter de rechte seeckerheyt daervan niet de 
voors. praeuwen tot nu toe niet connen verstaen; dan den Coninck 
ende andere orangkays van Bantam hebben ons verscheyden reysen 
soo door brieven als expresse gecommitteerde de compste van den 
Mattaram geaffirmeert, ende vreesende dat syn ooch wel op haer 
mochte geworpen hebben, prepareren ende verstereken haer noch 
dagelijx, soowel by oosten Batavia in de reviere van Cranwang als 
bij westen in de reviere van Ontong Java alwaer sij onlangs geleden 
met ons voorweten ende expres consent met ettelijeke hondert coppen 
de wacht gehouden ende de principaelste passagien van wildernisse 
gesuyvert ende beset gehouden hebben, daer sij hem nae hun oordeel, 
ingevalle de voors. revieren mochte trachten te passeren gevouchlijck 
souden hebben connen stuiten.

Onder alle de voor3. loopende geruchten ende preparaten van 
Bantam is ons door diverse Maleijers, met haer vaertuijgli van Che- 
ribon gecomen, gerapporteert geworden, hoe dat den Mattaram siende 
cleyne apparentie om ons t’onder te brengen meer tot vreede als 
tot oorloch genegen was, ende dat hij om een inleijdinge tot den 
vreede te maeeken van meeninge was eenige gevangene Nederlan
ders ende met deselve eenige Gecommitteerde naer Batavia te sen- 
den. Hierop is gevolcht, dat haer op omtrent een inyle bijoosten 
het jacht Batavia, leggende tot bevrijdinge van ons cleyn vaertuijgh 
omtrent de reviere van Crawang op de wacht, verthoont hebben 
vier groote praeuwen van den Mattaram, dewelcke by d’onse nae- 
gejaecht synde, hebben onder de witte vlagge met een praeuwtgien 
aen ons cleyn vaertuijgh afgesonden twee gevangene Nederlanders 
ende met deselve een Gusurath in Tegal woonachtich, verthoonende 
dat de voors. vier praeuwen van den Tommogon van Tegal waeren 
alTgesonden ominc de voors. Nederlanders aen ons over te leveren 
ende met een te bestellen secckere missive, die voors. Tommagon 
ter ordinantie van synen Coninck den Mattaram aen ons geschreven 
hadden.

Voors. Nederlanders ende Gusurath rapporteerden ende dito Tom- 
inagons missive bracht mede, dat synen Coninck den Mattaram tot 
vrede genegen synde hem hadde gecommitteert omme over de saecke 
met ons te handelen ende versocht, dat wij tot dien eijnde een a
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hvcc scheepen met onse expresse gecommitteerde nae Tegal souden 
willen senden.

Op dese onverwachte tijdinge hebben wij datelijck endc sonder 
uytstel een assistent endc vyf Javaenen hier woonachtich met een 
pas ende vrij geleijde afgesonden ende omme geen diffidentie te 
thoonen mitsgaeders de Javaenen van onse goede meeninge te ver- 
seeckeren, sonden de voors. Nederlanders ende Gusurath terugge, 
niet twijffelende of dito prauwen souden op den ontfanek van onsen 
passé ende salvo conduct met deselve hier ter reede comen, omme 
met ons over die saecke mondelinge te confereren, alsmede omme 
den brief des Mattarams met de behoorlijeke eere in te doen liaelen 
ende te ontfangen, mitsgaders om naer gehouden communicatie met 
deselve Javaenen, des te ordentlijcker ende pertinenter te mogen 
antwoorden soowel aen den Coninck Mattarara als aen gemelten 
Tommogon van Tegal op de voors. afgesondene missiven, dan de 
voors. praeuwen niettegenstaende met onsen passé genoechsaem ver- 
seeckert waeren en hebben echter niet connen resolveren herrewaerts 
aen te comen ende syn niet alleenlijck met de twee Nederlanders 
bij haer herwaerts aengebragt, maer oock met den assistent ende 
drie van de Javaenen die wij om onsen passé te behandigen aen 
haer afgesonden hadden, doorgegaen ende wederomme naer Tegal 
vertrocken, sendende alleenlyck de andere twee Javaenen terugge 
ende met deselve ons adviserende ende ernstelijck aenmaenende soo 
wij tot den vreede genegen waeren, dat eerstdaechs een a twee sche
pen naer Tegal souden senden omme aldaer met liaeren Tommogon 
over de saecke te handelen. Off dit een stratagema geweest sij 
omme in plaetse van een assistent ende 3 Javaenen een wel gemande 
boot ofte sloup in handen te becomen, of een difiidentie of een 
andere saecke, die wij tegenwoordich niet en connen bedeneken, sal 
den tijt openbaeren. Ondertusschen begint den bequaemsten tijt van 
’t iaer te vcrloopen, in denwelcken ons den gemelten Mattaram met 
syn leger soude mogen toecomen, ende lioopcn dat syn voorgaende 
nederlaegen sonder eenich het minste voordeel becomen te hebben, 
hem van dese plaetse houden sullen, te meer de groote muyren 
ende bolwercken soo wij bericht werden, hem imprenabelyken wer
den vertoont.

Om denselven te crachtigcr ende machtigcr resistentie te bieden,



■

2Ö7

hebben wij eenige noodige wercken besocht ende aen de westsyde 
van de reviere op den barm van de nieuw gegraeven gracht in 
plaetsc van de drie houte wambasen drie nieuwe aensienelijcke 
reduyten in coraelsteen opgetrocken ende syn van meeninge eerst- 
daechs noch een vierde op de westpunt genaemt Costverlooren by 
der hant te nemen, daertoe de materialen alreede aengebracht ende 
geprepareert worden.

Gemelte reduijten enz....................•„ . . ... ................................
Om me den Mattaram noch meer ende meer tegens ons te verbit

teren ende in termen van hostiliteit met ons te onderhouden, haddc 
den Gouverneur van Malacca voorleden wester mouson wederomme 
een expressen gesant aen den Mattaram afgesonden, dewelcke op ’t ge- 
vouchelijckste geëxcuseert hebbende dat den vice roy hem de toegeseijde 
assistentie van volck ende schepen desen iaere niet en heeft toege- 
sonden, nu vaste toesegginge gedaen heeft, dat de vice-roy hem toe- 
comende wester mouson soodanigen macht van schepen, volck ende 
amonitie van oorloge soude toesenden, als hem om Batavia te ver
meesteren ende de Nederlanders van Java te verdrijven noodicli is, 
hctwelcke by eenige begroot wert op 120 schepen ende jachten etc.

Voors. gesant is in 't beginsel van het tegenwoordich ooster mouson 
wederomme nae Malacca vertrocken ende met hem een principael 
Orancay van den Mattaram, expresselyck nacr Goa afgeveerdicht, 
omme de beloofde ende toegeseijde assistentie van den Viceroy selfs 
te bevorderen. Wy willen vertrouwen dat den Mattaram ende syne 
gesanten het onvermogen der Portugeesen gesien ende daerby be
speurt hebbende, dat hem alleenlyck met wint ende woorden sonder 
effect syn dienende, metter tijt geseglijcker sal laeten vinden.

Die van Bantam, soo lange met geen vrecse voor den Mattaram 
bevangen waeren, hebben liaer in verscheijdc occurrentien vrij wat 
wonderlijck gecomporteert ende haere ondersaeten om geringe oor- 
saecken wel schcrpelijck verboden ons eenigen toevoer te doen of 
handelinge op Batavia te drijven, waerover oock een tijt lang van 
vivres ende andere nootlyckheden vry wat sober syn voorsien gewor
den. Ondertusschen hebben wy evenwel gestadicli onsen commissaris 
tot Bantam gehouden ende den vaert ende handel tot op dato gecon- 
tinueert ende veele cleonc saeckcn ongemerekt laeten passeren, dan 
tsedort dat den Mattaram sich heeft laeten verluijen dat Batavia
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wederomme wilde beoorlogen, hebben die van Bantam vry wat bly- 
der ende liberaelder mijne getoont ende toegestaen dat haere onder- 
daenen hunne provisien gelyck voor desen op Batavia hebben mogen 
brengen ende haren handel vry ende onbecommert exerceren; dien- 
volgende heeft onsen gemelten resident tot Bantam soo nu als dan 
van de Chinesen tot een verdraechlycke pryse opgecocht ende ons 
suecessive nae den anderen met ons convoy jacht toegesöhden 129 
picol peper ende 521,} picol witte poeyer suycker gaende tegen woor- 
dich onder meerder parthije naer Suratta ende Persia.

Omme te intercipieren enz.................................................................

■

XXX. De Gouverneur-Generael Hendrik Brouwer en 
Bade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. 0. I. Comp. (Heeren XVII).

(In het schip Wesel) 25 Dec. (Kersdag) 1633.

Met de schepen, enz..........................................................................
Naer dat ons op den 16 Julio door seeckere gecommitteerde Ja

vanen van Tegal, daervan wy in onse voorige missive hebben ge- 
mentionneerd, trouloselyck wederomme ontvoert waren de twee 
gevangene Nederlanders 
passado wederomme met twee praeuwen aengekomen de gemelte 
gecommitteerde Javaenen van Tegal ende hebben ons den voors. 
assistent ende gevangene Nederlanders neflens noch drie vervoerde 
Javaenen wederomme teruggebracht, presenterende bovendien aen 
ons seeckere drie missiven, die sy allegeerden den Coninck Mat- 
taram, den Tommogon ofte Gouverneur van de stadt Mattaram ende 
den Tommogon van Tegal aen ons geschreven te hebben, waerby 
deselve niet alleenlyck vercleynen ende vorschooncn de faulten by 
den gemelten Tommogon van Tegal in ’t ontvoeren van de voors. 
Nederlanders begaen, maer ons daerenboven genouchsaem den vreede 
aenbieden ende wel instantelyck versoucken dat wy metten alder- 
eersten een expressen gesant naer Tegal souden willen afveerdigen, 
omme met de voors. Tommegons van de stad Mattaram, by haeren 
Coninck daertoe expresselyck gccommitteert, over den vreede te han
delen ende een eynde van den oorloch te maecken....................•

soo syn alhier op den 18 Augusti
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Naedat de geseyde gecommitteerde den tyt van vier dagen alhier 
vertoeft ende in den voors. tyt alle goet tractement van ons genoten 
hadden, hebben wy deselve beleefdelyck wederomme gedimitteert 
en op liaere gedane relatie ende medegebrachte brieven, niet alleen 
mondeling gedient; maer oock by onse bijsondere missiven aen hare 
principalen geantwoort, hoe dat wy gesien hebbende de groote gene- 
gentheyt van den Mattaram tot vrede, oock geerne van alle hostile 
proceduren wilden desisteren ende alle affronten ende injurien staende 
desen oorloch voorgevallen vergeven ende vergeten; dat den Sou- 
souhan oft Mattaram met ons vreede conde hebben als het hem 
geliefde, alsoo het Syne Majts onderdanen van nu af vry stont op 
Batavia te comen handelen ende negotiëren ende dat deselve alhier 
verschynende niet als alle beleeftheyt ende goet tractament ontfan- 
gen soude; dat wy mede wel genegen souden syn tot een besluyt 
ende confirmatie van een vaste vreede een schip met een expressen 
gesant nae Tegal af te veerdigen, dan vermits in den jare 1632 
door Queay Deman, Gouverneur van Japara 24 Nederlanders onder 
de witte vlagge troulooslyck aengehaelt ende tegens het gebruyck 
van alle redelycke natiën tot noch toe in den Mattaram waeren ge
houden, hadden alsnoch daertoe niet connen resolveren, vreesende 
diergelycke ongeval wederomme te rescontreren; dat Syne Map daer- 
omme soude gelieven van syne goede genegentheyt meerder ver- 
seeckerheyt te geven, ende ons met den eersten toe te senden de 
voors. 24 Nederlanders by den Gouverneur van Japara als boven 
aengehaelt, als wanneer wy met des te meerder gerustheyt een 
gesant aen den Tommagon van Tegal afsenden ende den Mattaram 
in alles goet contentcment doen souden...............................................

'Tsedert hebben wy met groot verlangen het vervolch van deso 
besendinge tegemoet gesien tot op den 25 October, als wanneer 
deselve gecommitteerde by den Tommagon van Tegal met 18 praeu- 
wen afgesonden alleenlyck met 8 stucx van die alhier verschenen, 
ende onder witte vlagge wel stoutelyck acngecomen syn, laetendo 
de resterende tien praeuwen (wy en connen niet bedeneken om wat 
redenen) omtrent den lioeck van Carwan 1 achter de bant liggen.

Wy hadden juist ter selver tyde in het vaerwater een macht van

1. Krawung.
14V.
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10 & 12 stucx cleyn vaertuych ontrent den houck van Carwan op 
het verwaclite Bantamse vaertuygh van Amboina en Ceram cruys- 
sende, dewelcke van dese besendinge van Tegal off gelegentheyt 

de voors. Mattararase praeuwen nocli geen advys of tydinge 
becomen hebbende, op den 27en October acht derselver by abuys als
viand besprongen ende .... aengetast hebben....................

. . Ende alhoewel wy wel verhoopt hadden, dat den Matta- 
tot een wis teyeken van syne goede meeninge ende genegent- 

heyt tot vrede ons de 24 Nederlanders by den Gouverneur van 
Japara onder scli3Ti van vrede aengehaelt, soude toegesonden heb
ben, soo en hebben echter de voors. gecommitteerden ons niet anders 
toegebracht als een missive van den Coninck de Mattaram, een van 
den Tommogon van de stadt Mattaram Danu Paya 1 genaempt ende 
een van den Tommogon van Tegal, waerby deselvc iterativelyck 
ende instantelyck versoucken, dat wy doch tot een besluyt van 
vreede, onsen expressen gesant nae Tegal souden willen afvaerdigen 
ende besendinge aen den Coninck Sousouhan ofte Mattaram doen, 
beloovende voorders dat in sulcken cas, alle de gevangene Neder
landers, die tot dien fine in seecker dorp al by den anderen gebracht 
waren, aen gemclten onsen gesant souden integreren ende ter hant stellen.

Ten aensien wy niet en connen bevroeden, dat de Mattaram de 
saecke ten rechten meenende hem oyt soodanich vernederen ende 
van syn grooten hoochmoet remitteren sal, dat liy, dien wy weten 
ons onversoenlyck te liaeten ende (ons) soo despect ende veracht te 
houden, ons soo liberalyck aensoucken ende ons den vreede presen
teren soude, soo hebben wy ons vastelyck ingebeelt, dat dese instantie 
van vreede niet uyt een vreedlievend gemoet is hercomende; maer 
op d’een of d’ander bedroch siet, want behalve dat wy niet en 
twyffelen ofte voors. 24 gevangenen Nederlanders souden ons andcr- 
sins wel toegesonden syn 
ervaerentheyt geleert, dat alle de entreprinsen ende attentaten, die 
den Mattaram oyt op ons aengeleyt heeft, in tyde ende onder schyn 
van vrede voorgecomen syn, waerover wy goetgevonden hebben dese 
saecke noch wat in te sien ende voor een wyle tyts op syn beloop 
te laten................................................................................................

van

ram

oock heeft ons de

i

Dauou 1’ojo, volgons Winlei', uilmuntciulo glans.1.
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(Bantam). Ons vaertuych dat dagelycx tot bevrydinge van de 
revieren Ansiol ende Ancké uytgesonden wort ende last heeft, om 
alle het vreemt vaertuych in deselve te vinden, sonder aensien van 
vrunt of viand aen te tasten, hadde op den 8ea Septemb. seeckere 
Javaensche praeuwen in de voors. reviere van Ansiol gerescontreert, 
een van dito praeuwen volck dootgesclioten ende twee dootlyck 
gequetst, brengende voorts de voors. praeuw tot Batavia binnen, 
alsoo tegens het expres verbot ende iterative waerschouwinge aen 
die van Bantam gedaen, de geseyde revier was ingeloopen, onge- 
twyfelt omme aldaer eenige onser burgers slaven ende lyfeygenen 
te overvallen ende te vervoeren, soo dagelycx meer dan te veel is 
geschiedende, tot groote schaede van onse burgerye. Ten anderen 
heeft het schip Nassouw, leggende omtrent den houck van Cariwan 
op de wacht tot bevrydinge van het vaerwater daeromtrent ende 
tot eene retraite ofte toevlucht van het vaertuych dat op Batavia 
begeert te comen ende door des Mattarams cruyssende praeuwen 
souden mogen vervolcht ende naergejaecht werden, op den 15cn Octo- 
ber voorl. aengehaelt ende nae Batavia opgesonden, seeckere balouw 
van Bantam, gelaeden met 53 picol massey, partye Ceramse doo
sen, 3£ picol notenmuscaten in den dop, 20 ponden fouly ende 
eenige sagu, ende alsoo wy alhier naer examinatie ende ondersoeck 
van saecken bevonden, voors. balouw directelyck gecomen te syn 
van Ceram, Ceram-Laut, ende Goram, alwaer wy geen Macassaren , 
Maleijers, Javanen ofte eenige andere Indische natiën connen oft 
mogen admitteren, hebbende alleenlyck om voors. vremdelingen van 
daer te diverteren van jaer op jaer soo grooten macht van volck 
naer Amboina versonden ende soo swaere tochten by der hant geno: 
men, mitsgaders sooveele joncken, dorpen ende nagelbossen vernielt 
ende gedestrueert, soo hebben wy de voors. balouw ende ingeladen 
coopmanschappen met goede redenen voor goeden buyt verclaert 
ende de 17 Javanen, daer dito balouw mede gemant was, in de 
ketting geslagen.

Ende alhoewel die van Bantam voors. vaertuich door haeren 
expressen gesant, op den 26 Oct. alhier aengecomen, gereclameert 
ende daerenboven onsen commissaris tot Bantam hebben aengedient, 
dat de voors. proceduyren alreede groote commotie onder den gemee- 
nen man hadden gecauseert ende wellicht de vruntsckap ende goede
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correspondentie, die een geruymen tyt herwaerts tusschen Bantam 
endc Batavia is onderhouden geweest niet en soude vermeerderen, 
soo en hebben wy echter om geen tweede Macassar aen te quecchen,
dito Bantams vacrtuych aengehouden, enz...........................................

Hierover syn die van Bantam soo onlustich geworden ende hebben 
haer soodanig tegen ons ontset, de geveynsde vrunden 1 daertoe 

. aenhitsende, dat sy terstont alle haer visschers. .......
opontboden ende onsen Cnopman ende Commissaris - tot Bantam resi
derende mei synen ommeslach ende familie schandelyck gesequestreerl 
ende op den 13en Nov. omtrent den hoeck van Ontong Java seven 
steenhaelende praeuwen van Batavia overvallen ende aengehaelt heb
ben, enz. 3.........................................................................................

De permissie door UEd. toegestaen om getroude personen naer 
’t vaderland te laten koeren, al waer ’t saecke dat den verbonden 
tyt der vrouwen niet en ware geëxpireert, heeft met de vloote van 
den heere Specx van hier doen vertreeken 23 huysgesinnen, met 
dese drie schepen gaen nu oock mede 24 getroude; aen verscheyde 
hebben geen permissie gegeven om deselve schepen niet te seer te 
belemmeren
seeckerl wesciij (dat) onse colonien door de Neerlandse vrouwen niet 
en sal connen romen tot de gewenschte vergrootinge, alsoo deselve te 
seer genegen syn, om nae Nederland te herren, insonderheyt dage ene, 
die hier middeloos gecomen synde wat geconquesteerd hebben. . . .

(Voor) onse burgeren staet open het vaerwater naer Banda en de 
Amboina, item naer alle plaetsen op Java ende Borneo, van waer 
alle vreemdelingen hier mogen comen; docli de Chincsen syn de 
Nederlanders te gaeuw, om dese hieromtrent gelegen plaetsen te 
bevaeren, alsoo habylder syn als d’onse om haer als cleene cramers

wy meenen dat IJE. wel mogen ver-

1. Du Eugclsehen.
2. Pictcr Pranssen.
3. Blijkens uitgaand briefb. der Hoogc Regering, hadden GO. en Raden reeds op 

4 Nov. 1033 bij plakkaat de vaart en den bundel der ingezetenen van Batavia op 
Bantam verboden. Sedert die dagtoekeuing brak dus de oorlog weder uit en werden 
verschillende togten uit Batavia tegen Bantam ondernomen, o. a. tegen Tanahara en 
tegen eenige dorpen op de kust der I.ampougs; zelfs Bantam werd door de Neder
landers zwaar beschoten; doch ook de Banlamsche zeelieden behaalden door verrassing 
en overrompeling, van tijd tot tijd niet onbelangrijke voordooien op de schepen der 
Compagnie.
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Nademacl al Uw E. 
swaere lasten uyt de commercie moeten werden getrocken soo sien wy 
voor de kant niet, wat traffycque wy ter zee, deselve onse Neerlandse 
burgeren soudcn connen toestaen, die U E. negotie niet grootclycx sonde 
incommoderen.
aen deselve vooralsnoch sonder UE. naerder advys ende ordre niet 
toestaen, als te weten: van Batavia op Coromandel om cleeden te 
coopen ende die van daer te vervoeren ende te vertieren naer Bengala, 
Tanassery ofte Pegu om jegens rys ofte suyckeren over te setten 
ende daermede op Batavia te keeren; van Batavia naer Coromandel 
ten selven eynde, ende van daer naer Achin om met peper ende 
andere effecten op Batavia te keeren; van Batavia op Coromandel 
ten selven fine, ende van daer naer Patane, Ligor, Bordelon ende 
Siam, om met peper, rys ofte sappanhout op Batavia te keeren, 
ende by gelegentheyt van openinge des Chinesen handels van Batavia

soodanige ende dier- 
gelycke dubbele reysen souden de ongelden van de equipagien connen 
supporteren, ende de generale Comp. in de negotie niet scliadelyck 
syn, ende als UE. ons souden gelieven te ordineren deselve alsoo 
te mogen laeten doen, soo wenschen wy, dat het moclitegeschieden 
aen Nederl anderen getrout met Indische vrouwen, die hun hier neder- 
settende, gercsolveert mochten wesen om gestadich U E. Colonie by 
te blyven, alsoo de getroude met Nederlantsclie vrouwen, maer 
souden soucken de voordeelen te trecken om capitael te amasseren 
ende daermede naer Neerland te keeren, waervan voorg. exempelen
UE. ende ons meer dan te veel bewys syn gevende........................

Wy hebben hier menichmael gedelibereert ofte het niet geraed- 
saempst soude wesen het trouwen met Nederl. vrouvolck aen geen 
Comps. dienaers toe te staen, alsoo dese meest allemaecken, dat de 
mans veel behoeven ende alsdan gagie ende randsoen niet genoech 
can strecken, moet het uyt de lengte ofte breedte gehaelt worden,
................... (Pongctroude connen oock met meerder gerustheyt op
tochten gebruycken, soo ’t schecps naer Malacca ende elders............
alsoo sommige eenigen tyt van haer vrouwen afgeweest synde met 
geen blyde wedcrcompste vergaderen connen, doordien, Godt beter’t
de oceasien van debauchen hier qualyck uytrocyelyck syn...............
Onse Chinese burgerye op Batavia continueert noch op het getal van

te erneeren

Dubbele reysen to doen connen

directelyckeu naer Tayouan
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ontrent de 2300 coppen, door dewelcken goeden dienst ende nut- 
ticheyt getrocken wert, alsoo ontrent de 2000 derselven maendlycx 
voor liooftgelt 1-]- reael van achten opbrengen. Deselve syn sonder- 
linge yverich in allerhande werken, als steen ende hout te liaelen, 
graeven, visschen, tuynen, saeijen, winckel houden, bestiaelaenteelen, 
aracq branden ende andersints; doch syn in alles soo vol bedrochs dat 
in ’t minste niet syn te vertrouwen.....................................................

Om het, enz.

XXXI. De Gouverneur-Generael Hendrik Brouwer en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII.)

Geschreven te Batavia, 27 December 1634. 
Gesloten op liet schip Utrecht, 8 January 1635.

Onze jonghste, enz............................................................................
Den oorloge tusschen ons en Bantam blyft noch continueren; naer 

den ontvangh van UEd. jongste ordre hebben wy getracht met alle 
redelycke middelen tot den vreede te geraecken ende ’t sedert het 
vertreck van den heere Vlack hebben wy van alle hostile proceduyren 
gedesisteert; maer de stoockingen en aenhitsingen van de misgunders 
onses welstants, hebben ’t vervolch van den oorloge dapper gevoeijt. 
Interim in September ende October begon hier somtyts een cleyn 
vliegertjen ofte vaertuych van Bantam met groente te comen, die 
alle liberteyt hebben laeten genieten, sulcx dat onsc gemeente 
moededen den vreede volgen soude, maer den opgeliitsten wraeck- 
gierigen ende bloetdorstigen Javaensen geest heeft ons getracht 
daerdoor in slaep te wiegen ende op het begin onser gerusthcyt 
hebben den 10n November met twee haerer Tingans twee van de 
onse, die tot verseeckeringe onser visscheren ende houthaelders dage- 
lyckx uytvoeren, gemant synde ider met seven musquetiers, een 
cleene yseren basjen ende ses matrosen, schiclycken overvallen, 
naeckende de selve onder een vreedevaen ende werpende inde eene 
in’t abordeeren een vierpot, ende daerop de piecken vellende,

ver-

soo
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syn d’onse alle op een syde gevallen, haer Tingan in de gront ge
bracht ende soo voort over boort gesprongen, daerop de Bantammers 
met liaere spietsen aen ’t moorden trocken. Ons andere Tingan in 
plaets van syn macker te helpen, is sonder schoot te schieten door- 
gegaen, latende als schelmen liaere companjons voor liaere oogen 
ombrengen, daerover deselve in apprehentie lieten nemen, om by 
exemplaire straffe soodanige discouragie wech te neemen Maertwee 
dagen daemaer, te weeten den 12n passato (November) is het 
noch slordiger uytgevallen, want nytgesonden hebbende, ten eynde 
als vooren, vier welgemande gelycke Tingans onder commande van 
den vendrich Gabriel Patry, die mede souden soecken naer de ver
moorde menschen ende verdroncken Tingan, soo syn se overvallen 
by het eylandeken gelegen voor de kreecke van Ontongh Java’s
revier, van 19 Bantamse praeuwen, enz............................................

Soodat in dit droevigh ende ellendich ongeval twee en vyftich 
menschen, daeronder seven gevangen, verlooren hebben, met soo 
groote schande door cleynmoet des vaendrichs ende voordere dis
couragie , als ons noch oyt over is gecomen. Het sal ons naer desen 
aen revengie niet manqueren, maer voor dees tyt can ’t niet geschieden.

!

Met den Mattaram blyven wy noch al in voorgaende termen. Het 
blyckt dat hy van syn aengenomen impressien van der Portugysen 
assistentie, die hem groote hulpe hebben belooft om Batavia te ver
meesteren noch niet can afstaen, t’is seecker dat den viserey van 
Goa hem twee jaeren achter een, neffens een statige ambassade 
merekelyeke vereeringe heeft toegesonden, denekende ons daerdoor 
sooveel werekx te geven, dat wy hem ende den synen te minder 
mochten besoccken, maer aen de effecten sullen sy het contrary 
gevoelen, want des Mattarams oorloge gedyt geheclycken tot Batavia’s 
versceckeringe, alsoo nu binnen onse muyren ende heyningen de 
gronden met graven beginnen te lioogen, te bewoonen ende te be
planten, meer als oyt voor desen, want de voorleden vreede het 
volck op de buyten liooge gronden te seer aenlockte; door den oorloge 
contribueren de Chinecsen des te gewilliger ende te ongevoelycker 
tot de fortificatiën, de binnengronden worden in meerder extime 

. gehouden ende uyt de waerde ende vercoop van vecle dersclver, die

t:
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noch niet wechgegeven syn ende nu uyt moerasch allenskens op- 
maecken door het graven van grachten, waerdoor bequaem werden 
tot thuynen en wooningen, verhoopeude de resterende mede kooch 
te maecken, ende daer voor ons aencomste Tygers, Caijmans ende 
Leguanen plegen te houden, dat daer thuynen, hoven ende bogaerden 

sullen, doch allenskens ende niet te haestich, de beginselen 
syn treffelycken ende soo ons vyff ofte ses Chinese joncken toecomen, 
soo ons van Tayouan wort aengeschreven, soo sal ’t noch mercke- 
lycken beteren, waerop in tyts by noorden Banca sullen moeten laeten 
cruyssen , opdat se door de Bantammers ende haere vrunden niet aen- 
gehaelt en werden, daervan wy geruchten hooren, dat se daerop 

te passen. T’is seecker dat den Mattaram wys gemaect is, 
hy syn landt eenige jaren voor ons gesloten hielt en dat ons 

geen rys toevoeren liet, dat wy dan Java souden moeten verlaten. 
Hy heeft selve nu by de ses jaren gecontinueert en alsoo nu het 
contrary begint wys te worden, soo sckynt dat den toevoer als door,
de vingeren siende toegelaten wert.....................................................

Naer den ontvangh van CEd. jongste ordre, daer by UE. gebieden, 
dat wy toonen sullen, de minste te willen wesen, hebben versckey- 
den maelen gedelibereert om eenige beseyndinge aen gem, Mattaram 
te doen en eyndelyck geresolveert den 17n October, ora de Ileere 
Jan van Brouckum met het schip Prins Willem naer Tegal te scynden, 
met een statige schenckagie, waerdich naer ons incoop, tweehondert 
en ’t sestich realen, eene beleefde missive en daer nevens noch eene 
aen den Tegalsen Tomraogon met een matige vereeringe, doch met 
ordre niet aen lant te gaen, ten aensien van de periidieusheyt ge-
pleecht A°. 1632, door den Laxamana van Japara.............................
Insonderheyt hadden wy belast dat gem. Jleerc Brouckem in dis
coursen soude verkaelen, dat vry den Mattaram houden voor den 
rechten keyser van gansch Java en dat wy wel genegen syn, om 
aen Syne Majt. jaerlicx eenige cortesye de doen, voor dat wy op 
syn lant onse residentie genomen hebben, presenteerden oock met 
alle beleeftheit onse gevangenen te randsoeneren ende sonden een 
vrygeleyde voor degeene, die den gem. Tommagon henvaerts soude 
willen seynden tot naerdere communicatie. Wy meenen seeckerl. 
datter eerlange yemant comen sal, wanneer wy van onser syde con
tribueren sullen, alles wat tot vreede sal connen gedyen en eenichsints

comen

meenen
soo
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met reedenen sal connen worden becleet, soo UE. te syner tyt sal 
worden geadviseert, docli der Javanen lancksaemheyt is extreem 
groot en met te veel aen te porren souden het werck verderven, 
het uytwachten en ons in posture te stellen dat syn toevoer missen 
mogen en dat te doen blycken aen de synen als die hier comen, 
houden wy voor ’t geraetsaemste ende seeckerste als den tyt sal 
openbaren.

Wel ten rechten mogen UEd. seggen dat de Comp. met het coste- 
lyke Batavia swaerlyck beset is, het begrypen derselver plaetse is 
niet met behoorlycke omsichticheyt geschiet, want ons vergrootingcn 
alhier den Mattaram en Bantam te onverdraechlyker valt, dit was 
het insicht daer op de heeren 17en tot Zeelant in augusto 1617 op 
’t voorstel van UE. confrater Hendrick Brouwer resolveerden den 
Suydooslltoeck van fianca lot de re?uïezvous te recommaudeeren, dat 
daernaer by andere heeren gerejecteert wiert. Alle die in Indien 
syn, houden ’t nu als men ’t voorstelt voor de allergewenschte gele^ 
gentheyt, die men soude connen daertoe hebben. Daer is schoone 
reede, versch water, hooch ende leech lant, overal is goede aneker- 
gront, op ’t eylant is niet een machtich heer, maer daerop woonen 
verscheyden cleene Coninxkens; geen vyant soude ons daer hebben 
connen bycomen als te waeter, dat hun wel ongelegen soude wesen, 
alsoo ons beste macht ter zee bestaet, meenichte van dorpen soude 
men in ’t lant hebben connen stellen, want liet ons aen toeloop niet 
en soude hebben gemanequeert. Tot de aencomste van Chinees 
vacrtuijgh isset sonderlinge wel gelegen, het acces daertoe, soo wel 
in ’t oosten als westelyeke mousson is door de Stract van Sunda 
voor de aencomcnde vaderlantsche schepen soowel gelegen om spoe- 
dich beseylt te werden, als selffs Batavia is, de vlackte is daer 
minder en men can met groote schepen naerder als hier aen de 
wal comen, het aertryck is fertyl, ende daer syn verscheyde be- 
quaeme plaetsen dicht by den anderen gelegen, de gronden hebben 
soet waeter dicht aen zee, dat alhier contrary is, doordien onse 
vlackten met het slip der uytwaeterende rivieren uytter zee aenge- 
groeyt syn, waerdoor de gront hoe dieper hoe brackcr is, sulckx 
dat in ’t castcol ons gegraven vijflf putten, daervan oenen wel twin- 
tich voet diep is, alle brack syn. Verscheyde milioenen soude het 
de Compc geprofliteert hebben, dat men Banca voor Batavia liadde
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geeoren; maer ’t is nu te spaede, want de plaetse is begreepen 
hierom woelen wy gestadich, om door alle mogelycke ende be- 
denckelycke middelen UE. Batavia oncostelyck te maecken enz. l.

>

Het voorstel dat UEd. doen om den burgeren de cleden te leve
ren in ’t gros tot redelycken prys, opdat se die weder by cleene 
partyen ofte by stucken souden mogen oversetten ofte vervoeren, 
buyten (i. e. uitgezonderd) Moluco, Amboina en Banda, is haer 
menickmael aengeboden, doch niemant can sich daer naer voegen, 
oock syn haer de Chinesen te sncedich, te suynich, te gauw ende 
ie actyff, soodatt al ons Nederlanders moeten bekennen, dat se nevens 
deselve niet handelen conncn, die iets wat hebben connen haer niet 
voegen om te boeken voor een cleentjen en die niets hebben stellen 
’t aen ’t tappen offte diergelycken. Niemant voecht sich tot aen- 
nemen van wereken, in graven ofte leveringe van materialen als 
hout, calck ofte steen. Het syn al Chineesen, die sulex practiseeren

1. De briefschrijver gaat nu over tot wijdloopige becijferingen, waarin hij nagaat 
hoeveel Batavia in de laatste jaren heeft gekost en tot de slotsom komt, dat hij er 
thans in geslaagd is om Batavia iets meer te doen opbrengen, dan het aan onkosten 
vordert. O. a. blijkt nit die becijferingen, dat in de drie jaren van de regeriug 
van den G.-G. Spccx, Batavia’s ongehlen bedroegen: 

van September A°. 1629—September 1630 . . .
1631 . . .
1632 . . .

Somma over de driejaren . . . gl. 3270903:10: 4 
Na het vertrek van den heer Specx, onder het bestuur van II. Brouwer, bedroegen 

de ongelden van Batavia:
Van September 1632—September 1633. . . 
daarentegen bedroegen de belastingen . . .

Zoodat dit jaar Batavia meer kostte dan opbragt .... gl. 93428 
Doch van September 1633—September 1634 bedroegen Bata

via’s ongelden etc..........................................................
maar de inkomsten en winsten op de negotie................... ±_ » 676115:18: 5.

Zoodat toen voor het eerst de boeken voor Batavia een avans 
aantoonden van

In deze laatste berekening nam GG. Brouwer echter niet alleen de belastingen ; 
maar ook de winsten in de negotie behaald, onder de inkomsten op, dat geen zuivere 
rekening was; want de winsten van de negotie te Batavia behoorden niet op de boeken 
van Batavia alleen; maar beter op de generale boeken gesteld te worden.

In verband tot deze becijfering gaat Brouwer in zijn brief vervolgens over tot 
beschouwingen over de zoogeuaamde vrijburgers en de Chinesen, als leden der kolonie 
te Batavia.
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ende het is wacrachtig, dat wy sonder die, Batavia's verseeckeringe 
ende jegenwoordige gestalte niet en souden connen hebben uyt- 
wercken in meenichte van jaeren, maer door deselve raecken wy 
ons werck allenskens te boven ende dat. successivelyck en met extra- 
ordinary verminderinghe van costen, soo in ons voorgaende is aen- 
gewesen ende bovendien contribueeren se maendelyckx tot Batavia’s 
lasten hooft voor hooft, anderhalve reael van achten, dat doorgaens 
over de twee duysent realen van achten ter maent bedraecht. Voor 
hare gepermitteerde dobbelplaetse, daer se in vryheyt by ons ge- 
meynteneert werden, betaelen se maendelyckx 673 realen van achten 
ende hoe wy meer Chineesen becomen, hoe dit incomen meerder 
angmenteeren sal.

Hiertegen contribueeren ons Neerlantse burgeren niet altoos, alleen 
hebben met groote traecheyt in alles soo voor haer persoonen, als 
middelen, huys ende erven desen jaere opgebracht, twaelff hondert 
realen tot het sluyten deses stats aen de westsyde met een reste
rende graft te graven, een’plancke schuttinge te omsingelen, mits
gaders tot de twee dycken van craelsteen, daermede de rivier tot 
schuyringe gedwongen is, op de lanckte van over de 450 vademen 
over de vlackte in zee, waertoe noch dagelyckx met de oude sche
pen steen aenbrengen, om hetselve werck bestendiger te maecken, 
verhopende dat ons de aenstaende stroomen door den regen te comen, 
gewenschte diepten toebrengen sullen.

Wy vernemen oock successivelyck meer ende meer waerachtick te 
syn, tgeene UE. ons voorsaeten hebben aengesclireven, dat veele 
deser burgeren het soo lieff van de Comp. souden neemen als van 
hare vyandcn, soo ’t maer in haer vermogen waere, dagelyckx 
comen ons voor, preuven van heleryen en practiseringen van onbe- 
hoorlycke baetsoeckentheyden, soo uyt de sententien des raets van 
justitie gcsien can werden, ende blyven wy met UE. van opinie, 
dal het planten van Neerlantse colonien in Indien niets vruchlbaers 
sal vóórtbrengen, den aevgeboren Nederlantschen vryen aert can soo 
slrickten exclusie van handelingen ende gelimiteerde bepalingen niet 
verdragen, als des octroys prerogativen de Comp. geven, wacrdoor het 
lorrendrayen noch al vry wat in swangh gaet, tot voordeel der fis- 
caelen als daer wel op letten, het en sal ons nimmermeer verveelen 
daertegen te laeten waecken volgens artyckelbrielï, placcaeten ende
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UE. andere successive ordren; doch hiertoe behooren wy van UE. ge- 
animeert en niet gediscouragieert te werden, soo ’t schynt dat UEd. 
gelieven te doen met te seggen, hoe UE. uyttermato vreemt vinden, 
dat de alhier gecomen vryeluyden, geresideert hebbende op Clioro- 
mandel en door UwEd. last van daer ontboden, door ons beswaert 
souden syn met dobbelen thol. enz.

XXXII. De Gouverneur-Generaal Hendrik Brouwer en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gener. Oost-Ind. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, 4 January 1636.

Onse jongste hebben wy aan UEd. ses dubbeld geschreven den
’t zeedert hebben wy naer 

ons uyterste vennogen getraght om te bewvsen, tgeene wy UEd. 
by onse gemelte jongste hebben aengeschreven, lietwelcke is, dat 
wy tot de vermeerderinghe der bevorderinghe van des Comp8 besten 
dienst egeene assistentie altoos hadden verlooren acn de van hier 
vertrocken persoonen, die onse medehelpers en iaden syn geweest, 
maer syn, den Almaghtigen hebbe loff, door den genaedigen ende 
overvloedigen segen, die over onsen gestaedigen ende onverdrietigen 
arbeyt heeft gelieven te verleenen, gecomen tot een groot gedeelte 
van ’t wit onses voornemens, dat is, om UEd. toe te seynden,
cleene brutven, goede lijdingen ende groote relouren.............................

Den 14en Juny passato arriveerde hier, Godlof!, liet schip Amster
dam, dat geweest is het eerste Neederlandse van desen jaerc. Te 
dier tyde was de Generael bevangen met een swaere ende vche- 
mente sieckte

27en december 1634

ï

met gemelte Amsterdam is 
ons geworden nevens andere papieren, de origineele generaele mis
sive der Heeren Seventhienen aen generael en raden van India van 
dato 3 Sept. 1634, midtsgaders de particuliere Missyve derselver

1. Dit is vcrmocdelijk ccne niet bijzonder welwillende zinspeling op J. Spccx en 
Ph. Lucasz, die naar Nederland waren vertrokken en met Brouwer weinig overeen
stemming hadden gehad. In September 163='» was Ph. Lucasz echter weder in Indie 
teruggekeerd, hetgeen zeer aau de Hoogc regering mishaagdc.
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Heeren aen den Generael in ’t bysonder, die Syn E. ons publycke- 
lycken heeft voorgelesen ende daernae den 21 Sept. met den E. 
Philips Lucassen, die van 21 April. In de lectnren ende meditatiën 
van gemelte generale missyven hebben wy claerl. connen aenmercken 
dat aen UE. veele vreemde ende verkeerde rapporten syn gedaen, 
in haet, smaet, wangunste ende verachtinge van de Nederlands 
Indische regieringe der voorleden jaeren drie ende vier en dertigli 
ende dat UE. facyl syn geweest in ’t aen ende opnemen derselver; 
dogh gelyck UE. doorgaens van de continuatie der Indische regie- 
ringhe twee saysoenen oncundigh blyven, soo sullen UEd, de effec
ten ende advysen van de uyt Indie vertrocken vloote in dec. 1634 
ende jegenwoordighe claer aenwysen, hoe quaelycken UE. hun heb
ben laten informeren.

Oock mede dat, hoe den Nederlandsen wangunst, over de jongst- 
gepasseerde driejaerige Indise regieringe gi’ooter is geweest, hoe 
den Almachtigen UEd. onder het gemelte bestier overvloediger heeft 
gelieven uyt loutere genade te segenen.

Want daer men te vooren in lasten heeft versmoort geseten . .
soo datter in december a°. -1632 maer overschooten van winsten ende 
conquesten boven de ongelden , ’t sedert den jaere 1613, dat de 
generaele rekeningen syn geformeert geworden, dat syn in negentien 
jaeren, maer drie tonnen gouts, soo heeft men in dese drie jaeren 
van 33, 34 ende (16)35 suyver boven alle oncosten, meest door 
coophandcl geavanceert 3275000 guldens; item daer men alleen in 
Batavia in de jaeren (16)30, 31 ende 32 heeft gesupporteert 32 ton
nen gouts aen ongelden, is hetselve in dees jongste drie jaeren op 
20 tonnen gouts gebraght, dat 12 tonnen gouts verscheelt, niette- 
genstaende in dccs jongste drie jaeren bynae sooveele wercken syn 
gemaeckt als in de drie uaest voorgaende, immers noodiger, dienstiger 
ende permanenter soo de daet ende bewysen doceren.

Het blyckt oock mede datter noyt, soo lange de Nederlanderen 
in Oost-Indien hebben getraffiqueert, soo groote retouren drie jaeren 
achter malcanderen uaer ’t vaderlant syn gesonden als in dese 
drie jongste ende datter oock noyt in drie aghtereenvolgende jaeren 
clecnder capitael ende cargasoenen uyt het vaterlant herwaerts aen 
syn gestiert, naer rato de affgescheepte retouren van hier derwaerts 
als in deselve, blyvende nogli eghter Indie uaer eyscli van saecken
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soowel van capitael voorsien, als oyt voor desen ende met hoope 
snccessive UE. nogli grooter retouren van hier af te connen 

seynden, met een eysch om van UEd. te becomen 10 ofte 12 tonnen 
gouts minder aen contant ende coopmanschappen als aen UEd. jaer- 
lycx aen retouren van hier verhopen toe te senden, waerdoor onses 
oordeels den generael Henrick Brouwer yegenwoordigh van hier 
vertreckt, overlaeden met eere door den Segen des Allerhooghsten 
enz........................................................................................................

om

. Wy bemercken uyt UE. generale brieven claerlyck, dat dus groote 
tydingen ende effecten, midtgaders de vaste hoope van nogh voor- 
derlycke gevolgen UEd. seer onverwaght toecomen sullen, alsoo 
't schynt UE. door vreemde; dogli by UE. aengenomen rapporten, 
van spoedigh groot progres in des Comp3 saecken geen goede opinie 
conden crygen, door ons veel overhoop liaelen soo UE. dat noemen, 
losse aeugevangen oorlogen met Bantam, ende Macassar en dugli- 
tinge van daeniyt te resulteeren moeyten, maer dat sulcx syn ge
weest vreese voor schaduwen, practycken van actionisten, effecten 
van wangunstigen, vrughten van nydigen ende blycken van UEd. 
ongenegentheyt, syn nu de wercken overvloedigh getuyghende; want 
wat last heeft toch de Comp. aengebraght in dees jongste driejaren, 
de Bantamse, Maccassaerse ende Mattaramse oorloge, dewyle die 
van onsef syde maer gevoedet werden, met maghten, die buyten
die exercitie ledigh souden wesen, enz...............................................
comende dan weder ter materie, enz................................................... •

Gemelte E. Putmans is sonderlinge genegen om tot verseeckeringe 
van des Comp. staet eene Nederlantsche colonie (op Tayouan) te

*, dit heeft wel een middelmatigen 
schyn; maer als des Comps. staet en de gelegentheyt wel considereert, 
die uyt de nulheyt des coop handels f dooi' de craghte des oclroys moeien 
Irechen, middelen om te prevaleren legens den maghtigslcn Coninch 
van gansch Europa, legens de contramine van geveynsde vrienden, 
tegens de jalousye van Indiacnsc vianden ende boven allen tselve,

hebben.

eenige redeliclie winsten voor desen Lol soulaes haerer participanten; 
item de natuyrlyhe acngeborcn woeligen aert ende genegcnlheyt van 
onse vrije Nederlander en, de vnye commercie onses slaels, de loffelyclte(?) 
vader lanlsche geneg ent Heijden om juyst alle misusen niet ten hoog sten 
te bestraffen ende menigvuldige andere consideralien meer, daeraffons
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Batavischo colonie veele dughtingen certificeren enz., waervan wel 
is het aldcr considerabelste, dat hun het meeste deel der Nederlan- 
deren niet en connen resolveren in Indien neder te setten om daer 
hun leven te eyndigen, hoe wel het haer oock moghte gaen, hetsy 
dan door inductie haerer Neerlandse vrouwen, de ymaginatien van 
hun vorderingen, om in UEd. dienst tot hooge qualiteyten tecomen, 
alsoo yder op een ander ende syn meerder siet, hebbende van sigh- 
selven een groot gevoelen, ende denckende dat hy ’t beter soude 
claeren, als eenige door UEd. gunste gefavoriseert, soodat de verauft- 
hebbenden aspireren om spoedigh wat veel te conquesteeren en dan 
naer’t vaderlant te keeren, hetsy om hun daer te emeren by de 
spyse haerer opvoedinge, ofte om*met voorderlycke conditie herwaerts 
te retourneren. De min geestige emeren haer met lorrendrayerye 
ende aenhitsinge van UEd. dienaren tot particulariteiten, ende de 
duffsinnigen tappen met soo slordige neringe, dat onse dagelyckse 
verneminge hertgrondiglyck bedroeft, alsoo se niet alleen in haer 
selven den Nederlantschen luyster verliesen, raaer veroorsaecken soo 
vele ongeregeltheyt in de nieuwe aencomelinghen, dattet ons door- 
gaens verdrietigh maeckt, .te meer wy uyt het vaderland veele 
tughtelingen; maer seer weynigli tughtvaeders becomende syn. Dese 
bedroefde exempelen van onse Batavise colonie onder de oogen van 
UEd. hoogste regieringe in Indien doen ons defideren van eenigh 
considerabel goet progres door deselve in des Comps. Indise stant te
becomen, enz.........................................................................................

Den vreede met den Mattaram daernaer UEd. met verlangen ver- 
waghten, can by ons niet gevoordert worden, dan door vigoureusen 
oorloge, als UEd. nevens het oordeel van vreemde rapporteurs ge
liefde te considereren de redenen, die den Mattaram in den oorloge 
yegens ons voeden ende by ons verscheyden maelen aen UEd. syn 
geschreven, dat is om te comen tot de Javaense Monarchie met 
Bantams conqueste ende dan plus ultra te traghten, waertoe Span- 
jaerden, Portugysen, Engelsen en Deenen hem aenhitsen, d’eene uyt 
viantschap en d’ander uyt nyd, UEd. souden beter genoegen aen 
ons regieringe hebben ende niet beweeght werden, om ons van te 
veel over hoop haelens te beschuldigen ende insonderheyt om ons 
geen lossinnigheyt te imputeeren, dat termen syn, die wy van UEd. 
niet verwaght en hadden; echter soo vooren nogh eens is geseght
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Svy sullen naer vreede traghten, voor sooveel eeniglisins tot des 
Comps. dienst, minste cleenaghtinge cnde meeste verseeckeringhe 
sal connen verstaen worden te behooren ende vooral in consideratie 
liouden dat, hoe Catliago aen Rome meerder inruymde, hoe haeren
staet meerder is verswackt geworden................................................

Batavia, dat sigh tot een Batavise gedaente begint te voegen ende 
te schicken, groeyende ende bloeyende als de lelie onder de doornen 
en toenemende in spyt van haet ende nyd haerer grimmende ge- 
buyren, begint bemint ende gevreest te werden van de bygelegen 
princen, alleen connen door’t contramineren van openbare vianden 
ende geveynsde vrunden, de Mataram nogh Bantam haer vermeer-
deringe niet wel verdragen. . .........................................................

De goede successen willen nogli niet volgen in de negotie van 
Batavise Neerlandse burgerye, soodat hunnen handel meer de-onse

dineert, als toeneemt............................................................................
De autorisatie, die UE. verleenen, om tot extentie des handels 

van gemelte vrye luyden wat te mogen dispenseren van de placcaeten 
ten regarde van plaetsen, daer de Comp. geen negotie is doende, 
sullen wy menageerende gebruycken, als de maets maer gesint syn 
om wat by der hant te nemen. Maer gelyck wy niet laeten te be- 
soecken alle plaetsen, daer men expectatie liebbe van merckelyck 
voordeel te doen, soo connen oock gemelte burgeren, ten aensien 
haere toerustinge costelyck vallen, niet bestaen, tensy datsc ten 
minste cent per cent avanceren mogen, als d’ervarentheyt leert, alsoo 
aen al hun volck meer loon en cost moeten geven, dan de Comp. 
doet, ende de hoofden sonder wyn ende andere provisien nietvaeren 
en connen, waerdoor de Chynesen, die suynigh syn, haer verre ver- 
cloecken. Jegenwoordigh erneren haer veele met hun geit aen de 
Chynesen op bodemerye te geven, naer de westcust, Bima, Sumbawa, 
Lumbock, Java, Cambodja ende Quinam, die tusschen de 30 ende 
50 per cents beloven, ende alsoo apparrent is, dat dese vaerten toe* 
nemen sullen, sal dit middel de capitael hebbende persoonen rede*
lycke winsten toebrengen...................................................................

Het misnoegen dat UE. nemen, over verscheyden alhier gewesen 
vonnissen, heeft ons ende de raeden van justitie sonderlinge seer 
bedroeft, die nevens ons wenschen, dat de particularisatie derselver 
ende de gecommitteerde erreuren wat aengewesen waren, om in7t
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toecomende daerop aendaghtiger te letten. Alsoo de generale termen, 
van losse onreglitmatige ende nulle proceduren, item van onbillycke 
ende onwettige sententien liard vallen voor die nog rechteren sullen 
moeten blyven. De Instructie die UE. al a°. 1632 hebben belooft te 
seynden voor gemelten raed van justitie, is nogh niet gecomen, oock 
mede niet de regtsgeleerde, die in denselven het presidentsampt 
sonde becleedem.....................................................................................

Volgens UE. ordre is den E. Antonio van Diemen den eersten 
deses, in’t generaele Gouvernement met alle goede ordre ende de be- 
hoorlycke solempniteyten geinvesteert . . 
hebben wy, naer de Batavise wyse, gehouden een vast- ende bededagh, 
om den Heere te daneken voor alle syne menichvuldige weldaden, 
aen ons bewesen, als om te bidden, dat de alsnu vertreckende retour- 
vlote met alle die daermede vaeren, behouden gelieven tegeleyden, 
ende heden vertreckt de Generael Brouwer van Batavia ter schepe, 
om in den naeme des Heeren op morgen de vaederlandse reyse aen 
te vangen.

Hiermede, enz...................................................................................

. . Daegs daeraen

XXXIII. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers 
der Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII.).

Batavia, 28 Decker 1636.

Edele Erntfestc, enz.........................................................................
Met de retourschepen Amsterdam, enz...........................................
By UEd. Generaele schryven connen genoechsaem bespeuren ’t 

misnoegen , dat in den Bantamsen oorloge syt hebbende ende dat in 
hoope blyft gescyden oorloge by vertreck off veranderinge van den 
Generael oock in vreede sal syn verandert, wy bekennen gaerne, 
dat soodanige prcjuditic in desen oorloge niet considerercn connen, 
als UEd. door quade informatie, die schyncn t’extimeren ende ver- 
claren alsnoch deselve voor Batavia en dienvolgendo pr. consequens 
do Comp. voordel* als schadelycker te syn; met Batavia’s opgangh 
volght Bantams ruync, ’t contrarie moet tot nadeel van Batavia’s

15V.
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volgen. Wien nu meest aen den vreede gelegen is, gevenprogrcs
desulcke te bedeneken, die in UEd. Indischen staet ervaren syn en

Bantams gelegcntheyt kennisse hebben; dat particulieren, de 
hoenderen en siry wat dierder als ordinary voor desen oorloch be- 
taelen moeten, behoort tegen den generalen welstant in geen con
sideratie te comen!............................................................................

UEd. sullen wyders gelieven te verstaen, hoe sicli de saecken ’t sedert 
d’Hr. Generael Brouwers vertreck tusschen ons en Bantam toegedragen 
hebben. Alsoo ons tydelyk in februario en meert door verscheyde 
gequalificeerde Chinesen, aengedient en genoechsaem verseeckert 
wierde, dat die van Bantam tot vreede inclineerden, byaldien maer 

d’eere mochten blyven ende wy een persoon derwaerts wilden 
committeren, omme te versoecken dat de geresen misverstanden, 
mochten bygeleyt ende geassopieert worden. Allen ’t selve en UEd. 
ordre, die seyt, dat alle occasien tot vreede dienen waer te nemen, 
in deliberatie geleyt synde wiert goetgevonden, als per resolutie van 
19 Meert psto. met Bommel naer Bantams rheede te committeren den 
ontfanger gener. Comelis van Maseyck (nu) zalr. metten coopman 
Pieter Soury, en een ofte twee van onsc voornaemste Chinesen omme 
onder suffisante ostagiers entrance tot Bantam te versoecken, onse 
genegentheyt tot vreede den Coninck ende grooten aldaer aen te 
dienen, en ons van des Conincx voorstel rapport te doen, omme alsoo 
in naerder onderhandelingh te mogen comen,..................................

Uyt ’t rapport van den ontfanger Maseyck, den 9n April van 
Bantams rheede gekeert, verstonden dat de pangoran niet hadde 
connen resolveren, hem onder de versochte ostagiers entrance tot 
Bantam te verleenen, wilde (hy) aen lant coomen, hymochte, daer 
toe geen ordre hadde.

De Chinesen Limlacco ende Cousangh, van hier mede naer Bantam 
gevaren, wierden aen landt geroepen, met bcyde de Coningcn on 
den pangoran Gabangh gesproocken hebbende, dienden Masseyck 

. . dat die van Bantam, soo met haer in vreede wilden 
comen, gepretendeert hadden:

De vrye en onbecommerde vaert in de quarticren van Ceram, 
Amboina ende Banda;

dat wy alle natiën en vreemde traffycquantcn tot Bantam souden 
moeten gedoogen ende deselve niet verhinderen;

van

aen

aen .
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ten derden ende ten laetsten versochten twee stucken groff canon 
in vergoedingli van twee . .
’s Hartogenbosch gesprongen.

By naerder communicatie tussclien den Coninck ende de geseyde 
Ckinesen, hadden die van Bantam van de twee eerste articulen ge- 
desisteert, persisterende alleen, soo (wy) vreede begeerden tot de 
vergoedingh der twee geseyde geborsten stucken............................

’T gepasseerde in raede van India overwogen synde énde gecon- 
sidereert off ons sooveel aen Bantam's vruntsckap gelegen was, dat 
in liaer versoeck van de twee stucken geschut behoorden te consen
teren ende den vreede met disrepeet te coopen, mitsgaders de con
sequentie in ’t regard van den Maltaram ende andere princen onse 
vyanden overwogen wesende, resolveerden, gelyck op 11 April in 
ons resolutieboeck gesien can worden, de begonnen onderhandelinge 
niet te verhaesten, maer vooreerst op syn beloop te laten, omme de 
Bantammers, die door ons eerste aenspraecke vry moedich waren 
geworden wederom wat neder te setten.

Ondertusseken heeft de Chinees Lacco de saecke levendich ge
houden, soo op ’t ontbieden des Conincx over en weder gevaren en 
by wyle cleene vereeringe aen de grooten (wier handen doorgaens 
open staen) gcdaen, men sprack niet meer van ’t canon, alsoo den 
Coninck aengedient hadden, buiten kennisse van onse principaelen 
geen groff geschut vereeren noch vercopen mochten, de Generael 
liadde voorgenomen daerover aen UEd. te schryven.

Eyndelyck heeft hy Coninck ernstelycken versocht, doch t’ontyde, 
een pas voor seecker syn vaertuygh omme in de quartieren van 
Ceram verschcyden Bantammers, voor een twee jaeren derwaerts 
gevaren, op te soecken, welck pas liem toegestaen, maer tot heden 
niet gevordert wesende, de saecke door onderhandelinge van Lacco 
soo verre gebracht is, dat de Coninck omtrent vyff maenden geleden 
aen alle syne ondersaeten op lyfstraffe heeft verboden, die van Ba
tavia soo te water als te lande niet te beschadigen, ’t welck ge- 
obscrveert en aen onse syde mede naegecomen wert, sulcx dat alle 
hostile proceduyren t’sedert gecessert hebben, en alsoo in slilstanl 
van wapenen gccomcn syn; off de finale vreede volgen sal leert den

. . in ’t schieten op ’t schip

tyt
Wy sien (dat) UEd. gantsch vrecmpt voorgccomen syn, dat (wy)
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veele harde termen ende ronde verclaringen in onse missiven 
successive den Sousonnan vruchteloos aengeschreven, op hope van 
beter succes denselven naderhant weder gesoclit hebben te flatteren, 
hem toeseggende jaerlycx een schenckagie te willen doen, voor dat 
syn lant besitten. ’T schynt dat UEd. geloven ende meenen, dat 
hier met Europise prinsen contracteren ende te doen hebben, dat 
geheel contrary is, ende dese luyden van een ander humeur, soo 
houden wy daermede UEd. reprockes over dese saecke beantwoort, 
ende verseeckeren UE. des Cornps. en liaere Ho. Mo. preëminentien 
ende gerechtichedcn, nae uyterste vermogen by ons, sonder de minste 
infractie te gedoogen, wel gemainteneert sullen worden. ’T is desen 
gepretendeerden Keyser van Java, die met ons niet accorderen sal, 
schoon hem wilden toegeven. Daerover de questie gemaeckt ende 
gedisputeert wert, dat is de plaetse, stadt ende casteel; maer meent 
(ook) dat hem Cornps. volck en goederen mede competeert.

'T is seecker dat hy gestadich practiseert op middelen om sich 
van Batavia ’t sy by verraet off onder scliyn van vruntschap meester 
te maecken nu (hy) geheel desespereert, omme dese plaetse, met 
gewelt ’t incorporeren, voor d’een en d’ander inconvenient hope met 
goddelycke hulpe goede sorge te dragen.

Hesen jaere heeft lange vergadering ende beraedslaginge in de 
stadt Mattaram gehouden, alle de grooten syn byéén ontboden ge
worden, selfs de oude Coninck van Cheribon, die hy seer feestelyck 
heeft doen inhaelen en tracteren. Wat daer besloten is blyft secreet; 
men seyt dat hem den naem van Rato gegeven is..............................

Die van Malacca hebben uyt den naem van den Vice-roy beseyn- 
dingk over Japara aen den Sousounan gedaen ende is haeren ambas
sadeur Joris d’Acunba met sobere suyte van drie mesticos ende cenige 
swarten, den 10 April ten liove verschenen, slecht ontliaelt ende
niet voor den 26 Mey gedimitteert geworden................................. ;
deszelfs aenbrengen en versoeck was rys voor 16 galioenen, die uyt 
Manilha en eene groote armade van Goa, die t’aenstaende jaer tot 
assistentie van den Sousounan tegen Batavia stonden te comen; soo 
versoekt (ook) Batavia voor de Portugysen 'te mogen possederen. . .

Vyf gevangene Nederlanders, daer onder de stuerman Abraham 
Verhuist, syn uyt de stadt Mattaram gevlucht en in groot peryckel 
met een praeuw by zuyden Java tot aen de Clappus-eylandcn ge-

nae
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daer een Lamponsc pracuw vonden, hun uytgevende voor 
Engelsen en Deenen, die hun schip verlooren hadden, belovende 100 R. 
byaldien hun tot Bantam by d’Engelssen brachten, gelyck geschiet

comen

is
In den Mattaram bleven noch 47 Nederlanders gevangen . . . 

desen jaere sedert Mcy is onder den duym vrywat toevoer, soo van 
Japara, Jortan, Pacalongan en d’andere Mataramse zeehavenen tot 
Batavia geweest en zijn ons behalve groote partye swarte suyckeren, 
eenigen rys en andere snuysteringe over de 140 lasten Javacnse 
boonen toegebracht, daer tegen veel Chinese waeren, cleeden ende 
principal groote quantiteyt looden pitgens .uytgevoert syn.

Drie beseyndingen syn hier wegen den Sousounan desen jaere over 
Tegal gedaen door den ouden Warga A°. 1629 onsen gevanghen,
nu genaempt Sarapada......................................................................

Geduyrende dese onderhandelinghe hebben echter de boschloopers 
gecontinueert hun bywylen omtrent Batavia te vertoonen, maer syn 
nu ettelycke maelen soo te water als te lande sulex onthaelt, dat 
hun de coop niet bedaneken ende weynich meer gesien worden.

De besettingh van Malacca verhoopen den Mattaram tot reden sal 
brengen, met een navale macht van ses cleene jachten ende minder 
vaertuygh, syn de javaense stranden dapper te troubleren; doch wy 
vertrouwen den oorloghe soo van den Mattaram ais Bantam op ’t 
hoochst S3rn geweest en hun selver (sonder conditie) tot vreede voegen 
sullen, daeraen de Comp. en d’ingezetenen alhier, vry veel gelegen 
is, voornamelyck d'openingh ende commertie uyt des Mattarams lant. 

Desen jaere, enz...............................................................................

XXXIV. De Gouverneur-Generael Antonio van Diemen 
en Rade van Indie, aan do Bewindhebbers 
der Gener. O. I. Comp. (Hecrcn XVII).

Batavia, 9 Dec.ber 1637.
Onse jongste brieven aen UEd. syn geweest a°. passato, den

28cn december.....................................................................................
Een treflelyck ende ryck retour, monterende incoops /' 2672410:10:10 

.................................quam in geroerde vlotc acn UEd.......................
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Seven joncken groot van 200 tot 300 lasten syn verleden wester 
mousson, 't sedert den lcn febr. tot 27 April daeraenvolgende uyt 
China op onse Batavise reede salvo verschecnen, gelaedcn met coop-
manschappen voor dese quartieren dienstich.......................................
ende syn ter behoorlycker tyt wel vergenoecht, benevens vele en 
diverse coopmansckappen hun in retour dienstich, met ruym 600 lasten
off 12000 picols peper nae China gekeert, enz...................................

Bij de Comp. syn gesubsidiecrt met niet meer als 844 picols 
.................. het overige syndo 11156 picols is hier door vreemde

negotianten aengebracht.......................................................................
Dese communicatie des handels veroorsaeckt groot leven ende wel

varen in Batavia, soo ten beste van de Comp. als d’inwoonders 
alhier. De generale incompsten deses ryckx hebben dit jaer 1637, 
40000 guldens meer als anno 36 gerendeert. De gelden sjm schaers 
geweest, de burger heeft syne penningen connen uytsetten tegens 
2,}, 3 ende 4% ter maendt, op goede hipotheque. Civil syn de 
Chinesen getracteert enz.......................................................................

Conforme onse resolutie dato 17 nov.bcr 1636..................................
is de Gouverneur Generael tot redres van de Amboinese troeblen 
den 30en december daaraanvolgende van de Batavise reede nae Ccram
vertrocken,.........................................................................................
Bantam..................................................................................................

By behouden overcompste van den heere Putraans ende syne vloote, 
sullen UEd. genoechsaem hebben verstaen, dat een provisionele vrede 
met Bantam geaccordeert ende gevangenen ter wedersyden gerelaxeert 
waeren, welcke vredcmaeckinge nae des Sabanders wedercompste 
al mede by provisie, tot dat den Gouvenv Generael uyt Amboyna 
soude wesen gekeert by reciproque brieven van den E. directeur 
generael ende den Bantamsen Coninck geconfirmeerd is geworden. 
De chinesen ende onse Inlantsche burgeren voeren vredicli, haren 
handel op Bantam exerceerende ende wierden geen tccckenen van 
vyantlycke proceduren vernomen, eenelyck dat de Bantammers ende 
derselver visschers tot Batavia niet verschenen, als wel in den 
jaere 31, 32 ende 33 hadden godacn.

Den 13 Mey wiert by den Diiecteur Generael, ende den Raedt 
in Batavia goclgevondcn bescyndingh na Bantam te doen, omme
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den Pangoran tcf kennen te geven; dewylc de vrede als voren ge
troffen was, dat genegen waeren een coopman ende volcq tot ver- 
volch van onsen handel, ende beter correspondentie met syne Majt 
in Bantam te houden ende versochten dienvolgende, men wilde ons 
plaetse aenwysen bequaem tot residentie, gelyck UEd. naerder gelie
ven te beoogen uyt de instructie ten fyne voors. aen den opper - 
coopman Jacob Compostel verleendt, die geregistreert staet in ons 
briefboecq op folio 333. De voors. Compostel den 18cn dito daeraen- 
volgende gekeert synde, rapporteerde den Bantammer de versochte 
residentie afgeslagen ende tot de compste van den Gouvr Generael 
uytgestelt hadde, de redenen waeromme hebben doenmael niet wel 
connen begrypen, maer den tyt heeft ons wyser gemaeckt, dat het 
is geweest omme partye geschut uyt ’t wrack van Prins Willem op 
te duycken ende bedecktelyck tot Bantam te brengen. 1

de Gouverneur Generael uyt Amboina gecomen synde ende verstaen 
hebbende den provisioneelen vrede met Bantam tot contentement van 
wedersyden wel geobserveert wierde ende dat den Coninck nae de 

'confirmatie met een goede schenckage van den Generael bleef ver
langen, waren wy oock geresolveert ende wel genegen desen Coninck 
met ons schryven nevens een eerlycke schenckagie te begroeten. 
Evenwel op goede ende bondige redenen wiert in raede van Indien 
dienstich geoordeelt met geseyde schryven te temporiseren ende niet 
te precipitant te wesen om onse saecken daerdoor te verachteren, 
gelyck dan d’eerste aenspraecke by dese natie gantsch schadelyck 
ende te veel tot hun voordeel getrocken wort, sulex ons de ervaringe 
maer al te wel gelcert heeft. T’ is ondertusschen geschiet, dat in 
augusto lacst een tingan met twaclf Javanen van Bantam tsy met 
off buyten kennisse van de grooten aldaer gantsch schelmachtich 
onder schyn van vrede en vnintschap afgeloopen hebben, het jacht 
Clccn-Iloorn, toebehoorendc onsen burger Marien Janssen Yisscher, 
alias Vogel, liggende in een van de Jacatrase eylanden, omme synen 
houtlast in te nemen, massacrerende vyff Nederlanders ende een 
slaeff..................................................................................................

1. liet schip Prins Willam, ecu rijk ('daden retourschip, was bij den aanvang van 
de terugreize naar ’t moederland in Jauuarij, in straat Suuda verongelukt.
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Soo hacst ons dese enorme moort kennelyck wiert, resolveerden 
wy onse voorgenomen beseyndingh te schorten en syn een geruymen 
tyt suspens gebleven, wat ten besten welstandt van do Compe in 
dese gelegentlieyt belioorden by der bant te nemen, ’t sy dat parate 
revenge namen (gelyck wel hebben connen doen) off dat alvooren 
recht ende justitie over dese soo execrablo ongehoorde moorderyc
ende diefstal by die van Bantam sonden versoecken........................

(Nadat er door GG. en R. met den Koninck van Bantam, die in 
den brief, Kiey Intol Wansa Diepa, genoemd wordt, onderhandeld 

bleef deze zaak hangende en dien ten gevolge de ratificatie 
van den gesloten vrede vertraagd.)

’T sedert hebben niet naders vernomen ende comen hier dagelycx 
vliegers ende Tingans van Tanehera, Pontangli, Bantam ende oock 
Lampon, met hoenders, fruyten, Siry ende Pinangh meer als oyt voor 
desen, wat van de saecke vallen sal, leert den tyt. ’T is apparent 
byaldien ons geen recht ende vergoedingh van schade doen, dat een 
deel Javanen by den cop sullen vatten, omme daervan twaelf op te
hangen .................................................................................................

Die van Bantam syn nu wel 7 of 8 maenden doende geweest, 
met de stadt aen de landtsyde te verstereken ende met nieuwe muy- 
ragien te fortificeren, daertoe collecte doende; ’t schijnt voor den 
Mattaram beducht syn, de grooten hebben traversen voor haere 
huyzen geleyt, dat geseyt wort tot defentie van ons canon te wesen, 
’t schyndt voor een deel verdiende straffe beducht blyven, alle dit 
gewoel geeft den gemeenen man in Bantam weynich contcntement, 
ten voordert de peper plantagie oock niet . . 
de suyckerteelle in de landen van Bantam seer augmenteert ende 
toeneempt, sulex wy desen jare 3000 picols witte suycker (die naer 
Persia versonden is) van daer becomcn ende alhier tot 7.} roael 
't picol betaelt hebben, omme den toevoer te voorderen ende d’En-
gclscn te hinderen................................................................................
liierentegen wereken geseyde onse vrundeu met lyff en ziele tot ver-
hinderinge van den vrede tusschcn ons ende Bantam........................

In de maenden Meert ende April liepen de geruchten van des Mat- 
tarams aentoeht nae Batavia en Bantam, soo stercq ende met schyn 
van waerheyt, dat d’heeren Raden alhier, liaer tot defentie begon- 
den te stellen, de burgeryc in de afgesneden stadt residerende, sloo-

was

. . waerentegen
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ten deselve op hacr costen met een houten- paggcr ofte heyningh 
van Gelderlant tot de reduyt Holland t, op de cant van de Jacatrasc 
riviere. Die van Bantam waren met vreese bevangen, ende begon- 
don als geseyt haer stadt te sluyten ende provisie van pady binnen 
te vergaderen, doch alle dese geruchten syn in roock verdwenen 
ende heeft den Mattaram nae de west niet getendcert; maer wel nae 
Balemboangh eenig volck gesonden, die plaetse afgeloopen ende soo 
geseyt wort, die van Bletre by accoordt onder syne gekoorsaemheyt 
gereduceert, welckers hoofden in de stadt Mattaram (gelyck ons 
Sarapada aenschryft) homage gedaen hebben ende weder le ver- 
trccken gedemitteert syn; ’t is seecker desen man aspireert omme 
te wesen absoluut Coninck van Java, men verstaet mede dat den 
titel van Ratouw gerefuseert heeft endo die van Cheribon gelast, 
als voren, den Bantammer (van Batavia geen vermaen doende) tot 
syn devotie by minne of onminne te condescenderen.

Te water noch te lande syn desen jaere van des Mattarams volck 
niet gemolesteert geworden, sulcx dat het landt van Jacatra geheel 
veylich is gebleven ende door vyanden, Godtloff, niet één mensch 
verloren. De toevoer als geseyt hebben, is vry opulent geweest en 
continueert als noch, niet alleen door Chineesen ende Maleyers, maer 
ook selfFs van Javaenen......................................................................

Van Batavia, God sy danck, moeten seggen als per ons jongste 
scliryven, dat alles in gewenschte termen is staende,...................

I

Voorleden jaere is UEd. specificatie gegeven van de cocosboomen, 
binnen ’t ressort van Batavia de Compe competeerende, dat syn over 
de GOOO in ’t getal, die, vruchtdragende, tegenwoordigh in pacht 
gelden 36 realen per maendt ende alsoo de pacht p° januario 1638 
gaet expireren, inclineren ecnigc personen de hoornen in ’t generael 
clccn ende groot voor ses jaeren in pacht te nemen ende offereren 
dacrvoor te betaelen macntlyck de somma van liondert en twinticli 
realen van 8cn alle maenden precys geit, dat comt te wesen jaer-
lyckx 3600 gids....................................................................................

De suyckerriet plantagie by den Chinesen coopman Yan Congh 
aengevangen, als voor desen geschreven, succedecrt scev wel ende 
ncempt dagelycx toe, heeft syn meulens gestelt, vormen gereet ende 
verhoopt ccrlangh witte poeycren te leveren, t’cn waerc niet vreempt,
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liier binnen corto jaeren sooveel suyckeren als tot Bantam worden 
'T sout maecken laet liy steecken, can, ten aensien degewonnen.

dagklmyren hier costelyck vallen, tegen Java (i. e. oostelyk Java)
niet bestaen, off sulcx na desen weder hervatten sal leert den tyt

De Batavise ongelden ’t sedert p°. Sept.bcr 1636 tot uit0. Aug°. 
1637 syn als volgt:

aen oncosten, montcosten etc. over den gantsen
ommeslach in Batavia..........................................

aen soldye aen ’t garnisoen, die van de com
mercie ende getrouwde op reeckening van verdiende
gagie betaelt.......................................................

aen fortificatie ten behoeve van ’t casteel Bata
via, synde hierinne gereeckent, den rys ende clee- 
dingh van de kettingkslaven ende andere, die in
deselve wercken worden gebruyckt........................

aen oncosten van schepen, over timmeragie, 
victualiën etc. cn tgene aen ’t varent volcq op haer 
maentgelden tot onderhout in geit ende cleeden 
wort verstreckt...................................................

f 123185 :16 : 2

„ 242999 : 5 :14

„ 44004 :17 : 2

„ 403088: 3:14
Somma bedragen Batavia’s ongelden

A°. 1637, ’t samen...................gis. 813278: 3: —
Hiertegen comt te goede, te weten:
D’incompsten van ’t coninckryck Jacatra by den

Sabandar Sebalt Wonderaer gecollecteert in con
tant . . . . f 303129 : 3 : 6

In negotie geavanceert op ver- 
sch. coopmanscliappen . . . . „ 481253 :16 : 2 

Item in schenckagie meer ont- 
fangen als uytgegeven. . . 3434: 0: 4

793816 :19 :12gis. . .

Somma dat Batavia noch te cort comt f 19461: 3 : 4 
Alsoo den verplichten tyt van den Gouverneur Generael Anthonio 

van Diemen, t’aenstaende jaer a°. 1638 den 21 July gaet expireren 
en syn E. niet genegen is langer in India te continueren, werden 
UEd. gantsch ernst-en-vrundelyck versocht (byaldien het voor den
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ontfanck deser niet geschiet zy) op desselfs verlossingh ordre to 
stellen, ten eynde tegen 1°. december a°. 1639 met goet fatsoen syn 
Gouvemo aen de sulcke, die UEd. goetvinden te committeren, gere- 
signeert hebbende, met do retourschepen desselfs jaer 1639 nae 
’t lieve vaderlandt by UE. mach keeren, daeran Syne E. dienst en 
de vruntschap sal geschieden.............................................................!

XXXV. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen 
en Rade van Indie, aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII.)

Batavia, 22 December 1638.

. . van d’Ed. 
. onse medegegaene advysen syn geda-

De retourschepen enz, onder de vlagge . .
Artus Gysels .... 
teerd 9 en 16 Dec. a°. p°.

In wat termen met Bantam a°. passato verbleven, sy UEd doen- 
maels pr. onse brieven van den 9 en de 16n December 1637 als 
3n January deses jaers aengescbreven, ’t sedert is Capiteyn Lacco, 
volgens onse resolutie met den Bantamsen Chinees Notcliingh nae 
Bantam aen den Pangoran gecommitteert, den Bantammer bleeff tot 
vrede genegen, maer om straffe over de moorders ende voordere 
reparatie van schade aen onsen medeburger Martin Jansen Vogel te 
doen, wilde niet vcrstaen . . 
by brieven gcvoedt ende eyntelyck de saecke ten principale tot des 
Generaels wederkceren uytgestelt.........................................................

. . desc onderkandelingh wiert

De Gouverneur Generael uyt Amboyna gekeert synde is op den 
9» July pr. ’t fregat Zeeburgh Gapt. Lacco andermael nae Bantam 
gclargcert, omme by den Pangoran t’onderstaen wat genegentheyt 
tot vrede was hebbende, ende soo gecommitteerde van Batavia quamen 
te verschynen off deselve souden worden geadmitteert, daerop den 
17n dito antwoord bequamen „Condati Capteyn Moor”, offte alsoo ’t 
den Generael goetdunekt, edoch op desc flauwe rapporten ende andere 
inditien vonden niet geraden, omme geen repousso te lyden besen- 
dingli te ondernemen . . . . maer resolveerden . .
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den oppercoopman Johannes van der Hagen endo Capiteyn Wolff 
den Bantamsen Coningh te committeren om onse geneegentheyt 

tot den vrede acn te dienen, dat voornemens stonden SyneMayt. met 
brieven ende presenten te begroeten, als maer versekert waren ge- 
admitteert souden worden ende express quamen om sulcx uyt des 
Pangorans monde te verstaen. Op 8 Augusti syn derwaerts gevaren 
ende keerden den 12de daeraenvolgende, rapporterende dat de Coningh 
kadde geseyt: ’l was vrede! maer geen nederl'ander admitteren soudey 
aleer met missive van den Generael verschenen; ’t sedert hebben ons 
mede geheel stil ghouden..................................................................

’T is seecker dat Bantam tot vrede inclineert; maer vreest den 
Mattaram t’irriteeren, wanneer deselve publyckelyck met ons bevcs- 
tight; de vacrt tusschen Bantam ende Batavia van Chinesen ende 
andere onse inwoonderen is nu weder seer frequent, worden als voor 
desen geadmitteert, alle acten ende minen van hostile proceduren, 
blyven geschort....................................................................................

Het doen des Mattarams, wert hun (i. e. de Bantammers) seer 
suspect, die seer jelours is, over den name van Sultan ende een 
vlagge, welcke de grooten paep van Mecca den Coningh van Bantam 
gcdifferecrt heeft, ’t schynt dat genegen sy dese certytelen van den 
Bantammer te eyschen.

’T is oock seer bedenckelyck, (dat) die van Palimbangh nae 
Tonlanbauangh 1 tenderen ende soo nae Lampon meenen af te sacken, 
’t welck gesustineert wert, expres door last des Mattarams te ge
schieden, omme Bantam van syn spyscamer gefrusteert hebbende, 
te beter tot syn devotie te doen condescenderen. Wy sullen dese 
saecke ondertusschen soo wat aensien ende ons voorts na tytsgele- 
genheyt ende loop van saecken ten beste dienste van Comps. standt 
alhier reguleren.
picols poeyer suyckeren ende 55.]- picols peper, die tot goeden pryse 
aen nemen, dat de Engelsen ende Deenen aldaer residerende gantsch 
niet gevalt, enz.....................................................................................

Met den Mattaram staen noch in d’oude termen, d’apparentien ver- 
thoonen haer meer tot vrede als oorloge ende wort groote hope ge-

aen

Desen jaere syn hier van Bantam gebracht 1632

1. loclang Bawang, district op Siunatra, in de Larnpongs, grenzende ten Noorden 
en Westen aan Palembang.
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geven, dat eerlange onse gevangenen, die den 3“ November passato 
nocli 43 in ’t getal waren, gelargeert souden worden, desen jaere is 
’t volck van d’Oost weynicli in de Batavise velden vernomen, soo 
hebben wy mede te water geen hostiliteyt bewesen. Eenelyck den 
Tommagon Seragulagul (anno 1628 veltoverste des Mattarams leger 
omtrent Batavia) in disgratie van den Souchounangh gevallen, synde 
gebannen nae Batavia omme sicli doot te vechten, nevens omtrent 
duysent man tot syn opsicht ende bewaeringh, met laste niet nae 
liuys mochten keeren voor alleer gemelten Tommagon omgecomen 
was. Twee ofte drie dagen nadat vernomen hadden, den vyandt 
in’t landt was, syn eenige officieren ende burgeren te paerde 10 
k 12 sterk uytgereden, die op ’t vlacke velt omtrent den Moortkuyl 
den vyandt bejegenden, welcke hun in ’t bosch retireerden, behalve 
eenigen den wech afgesneden, daervan twee of drie dootgeschoten 
worden Cort daeraen vernamen
seeckerlyck dat Seragulagul gesneuvelt was 
den Mattaram wort ’t selve van onse gevangenen geconfirmeert, ende 
(de Javanen) retireerden daechs nae dese rencontre van daer gecomen 
waren, voerende ’t doode lichaem met haer, tot by oosten de rivier 
van Grauwen, alsoo den Mattaram verboden hadde, ’t lyck in ’tlant 
van Jacatra niet begraven soude. ’T quam seer wel desen man soo 
haest aen syn eynde raeckte ende moet nootsaeckelyck een sckrick 
selfs by den Mattaram causeren.

Den Tommagon Danopaya, Gouverneur van de stadt Mattaram, 
heeft syn ampt moeten quiteren, doch is in state gebleven ende met 
een redelycke macht aen d’oostzyde van Java geweest, brengende 
vandaer groot getal mensclien ende scliynt den Souchounangh menichte 
van volck omtrent sicli versamelt, wat voor heeft leert den tyt. 
Eenen Kcy Nebey Dircndaha 1 bekleet Danopayas plaetse, daermede 
nu tot vervolch van vrede syn corresponderende............................

uyt

...............................................Seripada 2 anders Warga van Tegal
brenght ons een brief van Gouverneur Direndaka, de copie wert 
UEd. hiernevens gesonden . . 
hare meeningh, soo vrede met den Mattaram begeeren aen te gaen 
cenigsints te verclaren, namentlyck dat: vyanden moestenwesenvan

. . in desen brief beginnen

1. Kiai Ngabehi Dirnntoko.
2. Sripada.
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des Mattarams vyanden endo hem tegen deselve assisteren, item soo 
die conditie voor ons cnde onse nasaeten accorderen, souden in corten 
alle de Nederlanders gelargeert worden. Maer Seripada doet op den 
inhoude des brieffs dese nader uytleggingh, ’twelck is, dat wy den 
Soucliounangh ende sy ons, souden gehouden wesen te assisteren, 
tegen de sulcke, die beyde onse vyanden syn, ende den Soucliounangh 
jegens onse vrunden, ende wy in contrarie tegen des Souchounangs 
geallieerde oorloge opnemende, ter wedersyden gehouden sullen wesen 
stil te sitten, sonder de sulcke vrunden ofte geallieerden te mogen 
tegen den Mattaram ende hy tegens ons t’assisteren. Hieruyt sy 
licht te bemercken, het op Bantam gemunt heeft, edoch ’t is een 
seer trouweloosen hoop ende staet ons op hare actiën in tyde van 
vrede off onderhandelingh met meerder sorchvuldicheyt te letten, 
als by openbaren oorloge, wy hopen met Godes hulpe ons geen 
voordeel afsien ende wyders by alle gelegentheyt bevoirderen sullen, 
den vrede ende de verlossingii van d’ellendige gevangenen.

Desen jaere syn ons uyt des Mattarams lant toegevoert over d,e 
1800 lasten ïys, ten principale van Japara gccomen, alles met kennisse
van den Mattaram...............................................................................

De trafficque ende neeringe in Batavia accresseert meer ende meer, 
den toeloop van vreemde natiën ende correspondentie met d’Indise 
coningen sal UEd. ons verbael aenwysen.

T’sedert primo January tot ultimo November deses jaers syn door 
Indiaense coopluyden hier aengebracht ende gevent, omtrent 680 lasten 
peper, te weten:

Van de Sumatrase westcust.......................
Van Andrigiry..........................................
Van Palimbangh..........................................
Van Jamby...................................................
Van Benjarmassingh.....................................
Van Maccassar...............................................
Van d’Oost, Bantam, Succedana en Boelangh

picols 7282.81 catty.
„ 1518.46 „
„ 1221.53 „
* 1263.43 „
„ 1393.53 „
n 615.76 „
„ 160.14 „

Somma picols 13455.66 catty.

Soo syn hier mede in geseyden tyt toegevoert uyt diversche quar- 
ttieren, doch als vooren ’t meerder gedeelte uyt des Mattarams lant, 
over de 2600 lasten rys.......................................................................
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Peper is by de drie hier verschenen joncken uytgevoert vyffduysent 
picols, de rest mede by de Comp. aengeslagen, tegen 10 realen 't 
picol, dat merckelycke posten syn ende onse cassa kael maeckt, te 
meer desen jaere veel javaense sorteringh cleeden te cort syn ge- 
comen ende den coopman tot styvingh van onse contante, nae wensch 
niet hebben connen gerieven, welck gebreck ontstaet door d’Inlantsche 
oorlogen op de custe van Coromandel, omtrent Paliacatte ende verder 
om de suyt; dat oock de Batavise proffyten smaldeelt, ten aensien 
den tol des rys synde 5 °/0 afgeschaft hebben ende de incomende 
peper mede vry is, enz.......................................................................

De bevoorderingh van de suyc/cerplantagie in de Batavise velden 
is UEd. a°. passato gecommuniceert, pr. desen comen UEd. toe 22J- 
picols van die witte poeyer, groote partye staet hier geteelt te worden 
hebbende de coopman Yan Congh en Comp. hare plantagie onlangs 
dapper vergroot ende veel velts besteecken.

D’Indigo teelt loopt desert, den autheur Symon Janssen, met 
Maseyckx weduwe getrouwt vint sich nu in andere saecken g’occu- 
peert, echter omme dit apparent werck te voorderen syn uyt de 
Guseratse quartieren Indigo planters ende maeekers geëysclit, die van 
daer verwachten om ’t werck met beter fondament, by der hant te 
nemen, ’t succes staet UEd. nae desen te vernemen, enz. . . .

XXXVI. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, 18 december 1639.

Onse jonghste....................................................................................
In wat termen met Bantam bleven is UEd. per do jongste ver-

trocken schepen in 't breede geadviseert,...........................................
Ondertusschen d’onderhandelingh continuerende ende by Bantam vry 
ernstiger als voor dato bekertigt werdcndo, is cyntelyck de vrede 
solider van cenige conditiën te spreecken op den voet van a°. 1628
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gcaccordecrt ende besloten, daerop den 11°*»meert passato derwaerts 
gecommitteert hebben per ’t jacht Grol onsen Sabandacr ofte licent- 
meester Sebalt Wonderaer ende den coopman Pieter Souiy, nevens 

missive, een parsiaens paert etc. tot vereeringli aen den Ban-onse
tamsen Coningh ende de grooten

Den 22 d°. syn voors. gecommitteerdens geretourneert met veree- 
ringh van een gouden cris ende brieven van confirmatie des ouden 
ende jongen Coninghs over den vrede, synde d’onse geheel eerlyck 
ende beleefdelyck ontvangen, ’t getroffen accoort drie achtereenvol
gende dagen met de gonge off coperen becken slagh geproclameert
....................... Weynich dagen nadat d’onse afscheyt bequamen en
hier aengelandt waren, verschenen de gezanten van den ouden ende 
jongen Pangoran tot Batavia, omme insgelycx d’affeundinge des
meergemelten vrede t’assisteren .........................................................

Ingevolge (verzoek der Bantamsche gezanten) hebben den 29 Mey 
derwaerts gesonden den oppercoopman Cornelis van Sanen, een onder- 
coopman en twee assistenten, die residentie namen in een chinees 
steenen huys . . 
geëmployeert ende van Sanen nae Ternate gedestineert in voegen 
tot Bantam blyven houden, den assistent Jan Claessen van Matenes, 
nevens een jongen ende twee slaven, die ’tgene tot Bantam te ver
richten sy, wel waeraemen sullen.....................................................

De vrede wert aen wedersyden redelycker wyse wel gemaincte- 
neert....................................................................................................

. . den ondercoopman is naderhandt elders

Het territorium van Bantam, geeft alsnoch weynich ofte geen 
peper, de geruchten gaen wel dat veel aenplanten, maer volght 
weynich, de Chinesen maecken meest slaet van de suycher planlagie 
ende is ons ’t sedert ultimo January passato, tot November incluys, 
van daer te coop gebraght 584 picols met clecne partyc Bantamso
peper ....................................................................................................

Met den Mattaram staen in vorige termen sonder verandering, onse 
gevangenen synde 43 sterek . . 
neert, met groot verlangen op haer verlossing wachtende, daertoe 
by ons alle redelycke middelen werden aengewendt, echter tot noch
toe vruchteloos uytgevallcn...................................................................

Ondertusschen wert geen hostiliteyt bewesen noch onraedt in de 
Batavise velden vernomen, den toevoer uyt syn landt door Chinesen

. . blyven noch al gedeti-
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ende Javanen soo opulent, als oyt voor desen geweest is, rys God- 
loff in sulcken opulentie dat niet meer bergen connen ende syn voor
nemens met de comste van de Arracanse ende Cambodjasesubsidie, 
den prys des rys te dalen tot 30, 32 ende 33 realen ’t last, alsoo 
den toevoer niet verswelgen connen....................................................

In Japara wort de plantagie van witte suyckeren mede by der 
handt genomen, synde hier onlangs 249 picols aengebracht, die 
vooreerst tegen 7 ende 8 realen ’t picol betaelt; doch wel op 5 
realen te brengen sal syn, ten ware d’Engelsen, die aldaer noch 
residentie hebben ons prevenieerden, daerop letten sullen.

Desen somer heeft den Souchounangh syn leger te water en te 
lande nae Balimboangh afgesonden, sich geheel meester des oost- 
cants Java gemaeckt ende invasie op Baly selver gedaen, ten dien 
eynde versoeckt de Coningh van Baly onse assistentie van 3 a 4 
schepen omme den voorderen indrangh te stutten, dat vooreerst 
noch soo aensien sullen, omme ons niet te openbaren. De Comp. is 
aen Baly weynich gelegen, eenelyck dat die van de Mattaram hun 
by derselver incorporatie verstercken, grooter maecken ende 't Moors- 
dom (bittere vyanden van onsen staet) meer ende meer accresseert. 
Ondertusschen vertrouwen die van Baly, vermits d’inaccessible toe
gangen, den vyandt wel afweeren sullen. Onse versochte assistentie 
te water, soude eenelyck dienen omme den toevoer ende provisie 
af te snyden, ’t selve compt ons ongelegen ende is vooralsnoch niet 
geraden.

Tot nu toe vernemen niet des Souchounanghs macht terugge is 
gekcert, wat tegen den aenstaenden somer voornemen ende Serapada 
aenbrcngen sal, leert den tyt. Die groote meester blyft ons suspect, 
te meer d’onderhandelingh met den Portugees (daer weynich soulaes 
van te verwachten heeft) noch al continueert, den vrede met Ban
tam gevalt hem oock niet wel, syn ondersaten hebben daer weynich 
frequentatie. Ondertusschen wenschten by d'een of d’ander middel 
onse gevangenen conden verlossen, meerder toevoer ende vryheyt te 
lande off te water, als present syn gauderende, connen by den 
besten vrede niet genieten..................................................................

Batavia . .
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. . is in progressive termen........................
extraordinarie droogh met groote hitte vermenght,-is t’ooster mousson 
geweest, dat veel sieckte ende sterfte veroorsaeckt heeft, priuci-

V. 16
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palyck onder d’Europianen, oock grooto verachteringh in ’t suycker 
rietsplantagie (dat hier seer gevoordert wort) gccauseert. Soo is 
oock de groote Chinesen coopman Yancon subit overleden, nalatende 

desolaten boedel, om deselve te redderen hebben curateuren 
gestelt ete..............................................................................................
een

XXXVII. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. Ó. I. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, 30 November 1640.

Met t’Engelsche schip etc.

Ons advys ende bedenckingh op ’t senden van getrouwde in UEd. 
dienst herwaerts hebben meermalen ende noch jonghst, a°. passato 
breet geschreven, persisteren by ’t selve als streckende tot groot 
ongerieff ende sware lasten van de Compic. T’ ongerieff is, dat ge
trouwde in alle gelegentheden, daer residentie hebben, behoudens 
respect, niet. connen worden geëmployeert, de lasten syn, dat tot 
hun onderhout van soldaet tot oppercoopman incluys, maentlycx con
tant werden afbetaelt...........................................................................

T’ slabilieren van Ncdcrlantse colonien, herwaerts over, oordeelen 
pregnant ende tot versekeringh van den staedt geheel noodigh; maer 
ten aensien van ’t ligchaem selver, synde dc Compe, waerdoor de 
presente staet gemaincteneert wort, bestaendo uyt coopluydeu, die 
hare capitalen risiqueren, omine ’t meeste voordeel te trecken, is 
de saecke disputabel ende comen in consideratie dese twee punten: 
d’oncosteu van de gerequireerde guarnisoenen, daermede Comp8 om- 
meslagh in India wel te versekeren sy, gepresupponeert de jaerlyxe 
recresite ons niet ontstaende, tegen de vermindering van de voor- 
deelen, welke de Comp0 soude comen te missen, door de inruymingh 
des handels aen de particuliere; want UEd. mogen sicli wel verse-
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keren, niemandt na India sal tenderen als op hope van meer voor
deel dan in Nederlant te behalen, ende den cleetliandel van Coro- 
mandel ende Guseratte in ’t geheel of ten deele te cedeeren is 
vooralsnoch ongeraden. Buyten dese is te beduchten, d’Indiaense 
negotianten de Nedcrlanderen (die costelyck equiperen) t’ voordeel 
sullen afsien. De saké met den Portugees is geheel anders gelegen 
ende aen hun den inlantsen handel van gantsch India gelicentieert, 
blyvende eenelyck weynige coopmanschappen ten principale tot retour 
voor Portugael dienstich, aen den Coningh gereserveert, treckende 
voorders syn ryckdommen uyt de tollen, niet alleen van syne sub
jecten, maer alle Indiaense natiën, die langhs d’Indise custe, de 
golpho van Parsia, de Koode Zee ende circumstantien handelen, 
twelck hem voor desen extraordinarie schatten, boven de lasten van 
de Indise guarnisoenen, ingebraght heeft.

’T ware niet vrcempl dese voordeelen metter tyt op de Compe. 
devolveerden, onderentusschen doen ons debvoir Batavia ende des 
Comp3 residentien, met Indiaense volckeren ende Chinesen te beset- 
ten, daer by tyde van noodt wel eenige adsistentie van te trecken 
sy, maer mogen niet vertrouwt ende moeten met nederlantso garni
zoenen tot hun debvoir gehouden worden. Sulcx besluyten, (dat) een wel 
gereguleerde nederlantse colonie de versekerste voor den staet her- 
waerts over te syn.

In voortyden omme deselve te vesten syn veel debvoiren aenge- 
wendt, grootc accomodatien tot nadeel van de Compc aen getrouw
den selfs in dienst van de Comp. gedaen, op hope van middelen 
becomen hebbende, haer als burgers neder souden slaen, daer niet 
anders op gcvolght is, als de sack gevult hadden, hun nae ’t patria 
te begeven, tselvc, soo weder in die follie vervielen, staet ons t’er- 
vaeren ende ingevolge ongeraden; maer gelyck voor desen hebben 
gesustineert, sal UE. tot bevoorderingh van dese saecke (die mot 
UEd. geheel dienstigh oordeelen,) eerlycke huysgesinnen dienen 
t’animeren, herwaerts met capitalen te comen 
geringe persoonen staet niet stabils te verhopen, ende gelyck wel 
considcrercn, vermogende persoonen uyt Nederlandt, nimmer sullen 
resolveren herwaerts te comen, soo sal aen eerlycke luyden herwaerts 
tenderende dienen geconsonteert voor anderen (dacrvan vertrouwt 
worden) groote capitaelen, in twee ofte drie ftuyten herwaerts te

-> want van slechte
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* mogen brengen 1, mits de lakenen, 't loot, oliphants tanden ende 
barnsteen voor de Comp. reserveren ende dat bun in India hebben 
te reguleren nae ’t reglement op den particulieren handel, alhier in 
practycq. Wy verstaen (dat) de nederlantse natie in ’t stuck des handels, 
deselve vrydommen behooren te gaudeeren, welcke alhier aen d’in- 
lantse traffiquanten toestaen ende goede conquesten doen; (zy) hebben 

in february ende maert van Cillebaer, Bencocle, Palimbangh, 
Jamby, Benjarmassingh etc. omtrent 500 lasten peper, dat is 10000 
picol toegebraglit ende die tot 10 Realen betaelt. Nae Macassar, 
Borneo, Cambodja, Siam, Palany, Jhoor, Pcra, Quéda, Tannasscry, 
Araccan, Bcngala om provisie ende slaven, Alchin, Jamby, Palim
bangh , Wcslcust van Sumalra, Timor, de Moluccos, Amboina ende 
Banda, can haer te varen en te handelen, onder goet reglement 
gelyck (aen) de natiën deser landen, toegestaen worden. Hiertegen 
connen eenige swarigheden gemoveert worden, edoch van geen estime, 
als de principale regeerders van Indien, de saké voor de Compe 
recht meenen. Veel wyder te weyden ende vooreerst omme colonie 
in Tayouan te stabilieren is ongeraeden, ’t sal noch syn tyt moeten 
hebben, d’onse connen met den Chinees correspondentie houden ende 
in dien handel tot Batavia sonder risico groot participant worden, 
als maer capitael voorhanden is, coopende van de Chinesen, dat 
uyt China brengen, daer niet minder als na drie maenden 25 ende 
30 pr. cento oploopt, soo syn hier trefïelycke voordeelen te doen, 
met gelden op bodemerye te geven. Reysen van 3, 4 ende 6 maen
den geven 30, 40, 60 ende 70 pr. cento advance, daer weynich 
verlies op valt. Die genegen syn residentie in Banda te nemen ende 
sooveel middelen medebrengen, dat hare te coopen landen ende sla
ven buyten last van interest besitten, syn in 5 a G jaren schadtryck.

Tot een perck met slaven (wordt) vereyscht duysent 2-3 ende 
oock vierduysent realen nae syn groote. Sr. Put can daer met 
gevoelen van oordeelen. Middelen sullen geen gebreken voor vige- 
lante persoonen, goede conquesten voor haer ende hunne meesters 
te doen. Off nu door dese licentie permanente colonie volgen sal

ons

I
1. Wij hebben gezien, dat het opperbestuur iu Nederland, juist geen kapitaal in 

handen der vrijheden verlangde. JJe regering in lndië begreep daarentegen tcregt, dat 
zonder kapitaal geen volkplantingen mogelijk :waren.

i
i
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heeft syn bedeneken, ’twclck nochtans UEd. ooghmerk sy, edoch 
alle beginselen hebben haer swaericlieyt. T is doorgaens sulcx dat 
de Nedcrlantsclie vrouwen, meer als de mannen nae Nedcrlandt 
haecken, ende daerayt te vreesen, niet stabils sal geformeert wor
den, weynich of geen vrouwen syn door Portugesen nae India ge- 
voert, maer verhouwelyckt met vrouwen van ’t landt, daer door 
verloop van tyt gereguleerde generatie van voortgecomen sy, gelyck 
aen de gevangenen van St. Crux de Gale beooght hebben. In con
trarie bevinden weynich vruchts uyt het trouwen van Nederlanders 
met inlantsche vrouwen, ,t is seker den Portugees deser landen natie 
beter als wy gouvernereu connen, verhoopen den tyt ons wyser 
maecken sal ende van de Batavise inboorlingen, die in redelyck 
getal aencomen, de gewenschte vruchten sullen trecken etc. . . .

De stadt Batavia is bemuyrt, resteert de borstweer, die mede by
der handt genomen wert.....................................................................
Op hope van UE. met dese vertreckende schepen noch de bemacli- 
tiging van Malacca g’adviscert te hebben, is van die materie ende 
t’ passerende aldaer tot nu geen mentie gemaeckt ende alsoo deselve 
plaetse buytcn expectatie uythout, echter door Godes genade eer
lange in ons gewelt te comen staet...................................................

De sekerste rapporten syn, dat van 9 deser geroerde maent 
November niet langer dan een maent geprovideert syn ende stellen 
d’onse buytcn twyfel, geen ontset van buytcn becomendo (daer naer 
vermogen op gepast wort) die stad in gemelten tyt in onse handen 
staet te vallen, dat de groote Godt geve, alsoo ’t welvaren van 
Corap3 staet daeraen gedepcndcert ende d’importantste conqueste sal 
wesen, die oyt in India bccomen hebben; daeromme oock d’uytterste 
middelen aenwenden, om deselve saecke te seconderen, met volck,
vivres, ammunitie van oorloge, etc....................................................

Wy syn voornemens die plaetse te besetten ende de negotie van 
de Malcytse ende Sumatrasc zuytcuste aldaer te stabilieren. 
voordeel, respect ende versekering, die plaets des Comp3 staet aen 
desen candt sal veroorsaecken, verhopen UE. met d’effecten ende
niet door do penne te demonstreren........................

De Gouverneur Ceneracl Antonio van Diemen 
verplichten tyt a°. aenstaende, den 21 July, gaetexpireren, vertrouwt

Wat

wiens tweeden
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UEd. op syno iterative gedane versoecken van te mogen worden 
vervangen, ende naer ’t vaderlant tekeercn, sullenliebbengelet, etc.

XXXVIII. De Gouverneur-Generael Antonio van Diemen 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers 
der Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, 31 January 1641.

Naedat de retourschepen enz............................................................
Per onse voorige brieven is UEd. successive gecundight de gestal-

tenisse van ons leger en de belegerden in Malaca.............................
D’onse nu door de gevangene Portugesen den soberen standt der

schrevenbelegerden seeckerlyck verstaende 
ons aen, geresolveert hadden in ’t corte met off buyten seeours dat
van Batavia ende Tayouan dagelycx tegemoet sagen, de stadt stor
menderhand aen te grypen.

T’ succes van dese Resolutie becomen (wy) den 24en deser per tjacht 
de Cleene Son, synde den 17en d°. van Malacca herwaerts vcr- 
trocken ende wiert ons seer aengenaem door de volgende personen 
als hoofden van ’t leger, namentlyck den Ed. Minne AVillemsz Kacr- 
tekoe, commandeur en veltoverste, Ilenrick *Sivertsen Spanhems, 
commissaris, Antliony Hurt ende Nicolaes Jansen Iloutcooper, opper 
coopluyden endesecrete raeden, Joliannes Lamotius, sergeant mayor, 
capiteyn Laurens Forgenburgh ende schipper Pieter Baeck,1 gecom- 
municeert de heerlycke victorie ende overwinningh der vermaerde 
wel gefortificeerde stadt ende casteel Malacca; den GrootenCapiteyn 
zy eeuwigh gepresen voor Syne aen ons bcwesen genade ende wel
daden. De particulariteyten van dit exploict sullen cort aenvocren, 
ons voorder tot de bygaende papieren gedragende. Den 9cn wiert 
in ’t leger vast-ende-bededagh gehouden; op llc volgende geen 
schepen van Tayouan noch Batavia paraisserende ende alle prepa-

1. Pieter van den Broccke was op 1°. December 1640 als opperkoopman 
Malakka aau brandende koorlsc (typhusV), die daar zeer hecrschte, overleden.

voor
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ratien tot stormen gereedt wesende, wicrd vastgesteld de stadt des 
Zondaglis ’s nachts met de presente macht aen te grypen . . • • 
hebbende bevoorens de stadt onder goede ende bevoorderlycke con
ditie opgeöysclit, maer sonder. gehoor te geven afgewesen; de brugge 
werd des nachts over de rivier geleyt, ende voor ’t aenbrecken van 
den dagli, marcheerde de macht, bestaende uyt ses hondert vyftigh 
coppen siecken en gesonde, in drie troupen verdeelt ende geleyt als 
per missive van den sergeant mayor, in goede ordre nae de stadt op 
't bolwerck Sant Domingo, daer bresse gescholen was. Treffelyck 
isser gevochten, maer d’onse den vyandt met hantgranaten van ’t 
bolwerck dryvende, wierde sulcx vervolght dat tot geen defentie 
conden comen, incorporerende drie poincten, alles ter nederhouwende, 
dat in den wegh vonden, 't Curas hielt langli tegen, maer die in 
de stadt de couragie ontvallende versochten onder de witte vlagge 
lyfsgenade, de stadt ende alles daerinne synde aen ons overgevende

■

Omtrent vierhondert man, meer synde als staet gemaackt hadden, 
is er binnen gevonden, ende rapporteren geduyrende de belegeringh, 
synde 5 maenden ende 12 dagen gestorven, geschoten ende wegli- 
geloopen syn, raym 7000 zielen, hebben honden, katten, ratten

’t sedert dese bele
geringh syn van onser syde van sieckte ende voor den vyandt om
trent off weynicli minder als duysent menschen gesneuvelt, dat groote 
schaarsheyt veroorsaeckt ende deswegen andermael niet connen naer- 
Jaten UE. ten dienste van de Comp. te versoecken ons tegen a°. 1642 
met ses duysent mannen te seconderen/Dese victorie stelt des Comp9. 
standt hcrwaerts over, in groot respect ende vcrseeckeringh. Treffe- 
lycke negotie sal daeromtrcnt gevoordert worden, alle omliggende 
princcn sullen ons adoreren. Atchin onsen vrunt blyven ende appa- 
rent den thol van de gcheelc Sumatrase Westcust schencken; de 
Mattaram moet onsen vrunt worden, den ïys in Batavia vcrcoopen 
ende desselfs nootwendigheden uyt onse handen halen. Tlieeft hier 
onder de gevangene Portugcsen groote verslagenheyt gecauseert, 
seggen rondt uyt nu Malacca verlooren is, geen India meer hebben, 
ende t’is soecker, Godt de voorste, byaldien UEd. resolveren ’t ge- 
cyschte volck te senden, den Portugees in corte geheel India sullen 
doen ruymen, Engelse ende Denen moeten dan verdroogen, ende

ende beestenhuyden genuttight
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sal UEd. meester van dese rycke traflycko blyven.

XXXIX. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers 
der Gener. Oost-Ind. Comp. (Ileeren XVII).

Batavia, 12 december 1641.
Nae ’t vertrcck van 't fluytschip Heemstede etc.

Soo gerucht wordt is ’t landt van Martapura den Mattaram opge
dragen, dit gaet seker dat gesanten uyt Banjar tot Japara met rede- 
lycke suite ende vereeringe van een Nederlantsen jongen verschenen 
ende op te reyscn geadmitteert syn, hun verrichten can ons niet 
verborgen blyven ende wordt UEd. nae desen geadviseert.

Wy sien UEd. in missive, dato 11 September,1 met repetitie des- 
advoyeren ons voornemen (gefondeert op hoogdringende noot) wegen
’t munten van silveren en coperen gelden...........................................

Dese UEd. aangetogen missive van 11 September 1640 hebben 
met groote opmerkinge ende niet minder verwonderinge gelezen, 
vermits allen ’t halve in deselve over onse advysen, doen ende 
directie seer misnoeght schynt te wesen. Syn wy in onse vorige 
missiven soo circumspect niet, als de ïïoogheyt van UEd. aclitbaer- 
heyt, die ons te gebieden hebben, monteert, gedenckt ’t selve cenelyck 
uyt sucht tot comp’s besten, macr niet tot vilipendie van UE. ten
deert. UEd. kennen den instelder des briefte ende weet van soo 
trotsen humeur niet gedreven wordt.

Wy hebben geseyt, gelyck by desen confirmeren dal ons de saken

1. De uitg. missive der IIII. XVII vau 11 Sept. 1640, waarop hier wordt gezinspeeld 
eu waarin achlcrvolgens al de declen van Indie, waar de Comp. gezag of handel had» 
besproken worden, is doorgaans in een loou van afkeuring en ontevredenheid gesteld, 
zonder dat er echter bepaalde grieven tegen van Diemen in worden geformuleerd; van 
Diemen antwoordde dan ook niet ten onregle: ds zaken van Indie moet gij ons toever
trouwen; want er gaat te veel tijd mede verloren, indien telkens over alles advies 
uit het moederland moet gevraagd worden.
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van India moeten vertrouwt worden ende daerover geen ordre mogen 
in wachten, soo de comp. dienst doen sullen, UEd. is den wacromme, 
namentlyck dat de tyt sulcx niet lydt, bekent; de volckeren dezer 
landen ende ’t doen derselver syn oock soo variabel, dat bygevolch 
ons eygen resolutien ende advysen schynen te contradiceren, daer- 
uyt dan te gemoet wort gevoert, (dat wy) ons schryven soude resu
meren etc.; echter vertrouwen, byaldien UEd. de saken soo bloodt 
voorquamen als d’aenwesende uwe dienaren in India, deselve sien 
ende tasten, ander gevoelen ende contentement soudt hebben. Onse 
desseynen op Ceylon, eysch van volck ende schepen, schijnen UEd. 
te hoogh te loopen omme niet in oncosten te consumeren ende dat 
(UEd.) twyffelt dominateurs van India (gelyck (wy) UEd. toeseggen) 
te worden. Wy weten wel dat Batacalao ende Trinquenemala van 
cleene importantie voor de compie syn, dese syn oock en passant, 
door d’armade tot Goa’s besettingh gebruyckt, vermeestert, d’eerste 
oncosten ten respecte van Ceylon is d’equipage van d’armee onder 
’t commando van d’IIeer Lucas, Salr. derwaerts uytgeseth, dievoor- 
waer niet vruchteloos sy geweest, onaengezien dito vloot door de
handt des Ileeren met siecte besocht is geworden............................«

’T is seker, soo den oorloge nae behooren was gedirigeert ende 
aengeleyt, de portugies dat eylandt soude hebben geruymt, ’twelck 
nu ander aensien heeft......................................................................

Comen ons dese reproches van alle kanten toe, als God de saké 
soo merckelyck gelieft te segenen, wat hebben (wy) te verwachten, 
byaldien het tegendeel (’t welck de Almachtige genadelyck verhoede) 
ons quaeme te treffen. Nu! Wy sullen dit, als comende van onse 
meerder ende die te gehoorsamen hebben, patientelyck tot onder- 
richtinge opnemen ende daerover in geen voorder contentie treden.

Soo hebben mede wel geremarqueert, onsen eysch van volck ende 
schepen; maer vooral ’t fourneren van acht cloecke oorloghsscliepen 
UE. misliaeglit ende d’Indise Commercie (soo gelieft te seggen) te 
lastigh valt, mitsgaders de winsten t’eynden ’t jaar in oncosten ver
anderen, dat buyten den Chineesen ende Japansen handel seer sober 
stact, soodanigh (dat) de Indise overwinsten tusschen de 3 ende 4 
tonnen gouts, de generale ongelden niet vermogen te balanceren! 
Niet tot laste, maer soulagement van d’Indise commercie souden de 
8 gevoorderde oorloghscliepen hebben gedient ende noch dienen,
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den oorloch tegen Portugael continueren. Gedurende ons gou- 
waren in Portugael geen Indise retouren gebraght noch Por- 

tugaels India van Portugael gesecondeert, byaldien met d’aengetogen 
schepen waren gesterckt geweest, de redenen syn voorderen perti
nent overgeschreven. Soo a°. passato van aensienelycke schepen 
versien geworden waren, off dat Godt gewilt hadde, die bequamen 
met corter reyse te begenadigen ende Siërra Leonis niet aengedaen 
hadden, den vicerey Juan da Silva Tello met syn twee caracquen 
ende 2 pataches was ons niet ontstaen, den handel moet met schepen 
gevoordert worden, meer comt er te cort als te langh, gelyck UEd. 
ampel ende breedt geremonstreert is. Die mayen wil dient eerst te 
sayen. ’T retour onder de vlagge van den E. Coeckebacker wert 
geseyt 8 a 10 tonnen meer als UE. selver calculeerden gerendeert 
heeft. Een goede equipagie met contanten ende coopmanschappen 
is daeruyt vervallen, eenige tonnen gouts affgeleyt ende de partici
panten hebben treffelycke repartitie genoten, hoe UE. nu seggen, 
(dat) de winsten in oncosten veranderen en dat buyten den Japansen 
handel 3 & 4 tonnen te cort comen, connen (wy) niet wel begrijpen. 
Onse advysen doceren ’t contrarie ende wort bewesen (dat) buyten 
denselven (japansen) handel t’eene jaer door ’t ander, ruym 3 ende 
4 tonnen boven alle Indise oncosten hebben geadvanceert, a°. passato 
is met seven hondert duysent guldens achterstal in Japan, over heel 
India noch 100,000 gulden te boven geleyt, gelyck uyt onse missive 
van uit0. January dezes jaers sult hebben gesien ende staen de win
sten van tyt tot tyt merckelyck te vergrooten.

De reële effecten van ontrent 95 tonnen, gelyck UEd. doenmaels 
remonstreerden in India te wesen, getuygcn dat de respective comp- 
toiren soo sober niet versien bleven, als UE. wel schyncn te gevoe
len, immers aensicnlyckcr als p°. January 1636 op ’t vertreck van 
den heere Gouverneur Gen. Ilcnrick Brouwer, als wanneer te mon
teren quamen ter somme van............................

Ende onaengesien, ’t sedert den jare 1636 tot 
1640 aen UE. ruym 58vj- tonnen gouts meer heb
ben geretourneert als in coopmanschappen, con
tanten ende eenige vivres, mitsgaders de getrocken 
penningen becomen, bleven ons als goede effecten 
op ult°. January passato over, de waerde van . „ 8318496: 6: 8

soo
verno

/ 5000855: 9:15
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pr Nota dat de cargasoenen in vyfF jaren op 43 schepen costy 
geretourneert, in India incoops met d’ongelden volgens facturen, te
bedragen comen...................................................

Van UE. in gelycken tyt pr 82 schepen, jach
ten ende fluyten ontfangen ende aen de Comp.
goetgedaen.......................

pr Wissel getrocken . .

f 13150455 : 3 : 7

f 6863462 :13 : — 
„ 419206 :17-} : -

„ 7282669 :10 : 8
blyft als geseyt, meer geretourneert als ont

vangen.................................................................
Buyten den Japanschen handel vertrouwen (wy) voor thien tonnen 

in geld ende coopmanschappen jaerlycx UE. souden connen bestellen 
een retour van 1600000 gulden incoops in India; maer retouren son- 
der geld uyt Nederlandt moet uyt d’overwinsten van Japan comen, 
daertoe noch al goede hope hebben 
saké wenden ende drayen, soo connen echter niet wyser worden, 
off tot den presenten uwen omslach vereyscken veel schepen ende 
volck. Sonder dat sustent, wert dit groot werck licht in duygen 
vallen. UE. gelieven oock niet te dencken, (dat wy) ons met d’in- 
diaense princen tot schade ende schande van de generale Comp. 
sullen engageren. Die negotiatie betrachten (wy) tot voordeel ende 
verder niet. De Portugees heeft, omme den Visiapourder, Atchin- 
der, Jhoorit, Mattaram etc. tot syn devotie te crygen, andere oncos- 
ten gedaen. UEd. gelieven te vertrouwen, ons met d’oorlogen van 
d’Indiaense princen niet vermengen; maer (ons) omtrent dese soo- 
veel doenelyck neutrael houden sullen, gelyck tot heden gebleken 
is, buyten dat soude aen geen fastidie manequeren; want de Matta
ram wil met onse liulpe Bantam wel vermeesteren; Bantam, Palem- 
bangh, Baly etc. versoeckt liulpe tegen den Mattaram; hier dan van 
scheydende seggen tot besluyt, (dat UE.) te vertrouwen hebt, (dat 
wy) UEd. te geven ordre in de hooghste achting nemen ende nae 
uyterste vermogen ten dienste van ’t gemeenebeste betrachten sullen

f 5867785: 12:15

!
maer hoe de

: i

:
-

Per de fluyte Heemstede is UEd. de veroveringhe van de magh-
tige stadt ende casteel Malacca gecundight etc...................................

Wy senden UEd. onder N° M de afteeckeningh van dese gere
nommeerde stadt etc....................................... ......................................
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Onse brieven ende ordren derwacrts etc..............................................
UEd. sullen daerby grondigh worden g’informeert van wat impor- 
tanco dese conqueste sy ende wat remarquable proffyten voor do 
Generaele Compc door derselver besith in corte le erlangen syn, die 

tyt tot tyt door goede directie te vermeerderen staen. Sulcx 
oordeelen t’aenhouden van Malacca, daerop UEd. ordre ende advys 
verwachten, geheel noodigh te syn, alsoo den handel van de Maleyse 
cust, bysuyden als by noorden Malacca, d’overcuste van Sumatra, 
Bomeo’s noordsyde etc. aldaer, sonder Batavia’s progres te stuiten, 
met groote voordeelen can gestabilieert ende metter tyt tols gerech- 
tiglieyt gevordert worden, van de Bengaelse, Coromandelse ende 
meer andere vaertuyghen op den thinhandel tenderende; vooral is 
deze conqueste festimeren, byaldien met Portugael in vrede comen, 
ten aensien van de prejuditien in Comp8 handel, die ons, als Malacca 
vredigh possideerden, souden bevoorderen, daer nu weynigh voor te 
duchten en des oock den vrede met hun te geruster aen te gaen sy, 
alsoo verstaen (dat) de Portugesen, welcke Malacca frequenteren 
ende dat vaenvater nae Patany, Siam, Cambodja tot Macao paisibel 
passeren, in Malacca moeten betalen de gerechtigheden, welcke de 
Coningh van Spaengien aldaer geheven heeft, ende sullen in die 
gelegentheyt tusschen ons ende den Portugees goede reglementen op 
den handel dienen geraemt, opdat den anderen niet vercloecken ende 
bederven, noch gepreviligieerde quartieren bevaren, want der Porlu- 
f/esen handel hier te lande is van geheel ander nature, als die van 
de Compagnie ende ware niet vreempt den handel in Malacca aen 
particuliere geheel open stelden, mits voor de Compc reserveerden den 
peper, diamanten, besar, gout, amber, peerlen ende gedeelte des thins. 
Wij seggen eenelyck in Malacca, daertoe dan noodigh waren treffe- 
lycke particuliere persoonen, off derselver factors nyt Nederlant, 
omme den Portugees de proffyten niet alleen te ccdceren, syndo 
seker (dat) de Compc falies niet can waernemen, ende by accoordt 
van vrede, den Portugees, noch d’inwooneren van Bengala, Coro- 
mandel etc., den cleethandel in Malacca met fatsoen (niet can) ver
bieden, maer (wy) sullen onse guarnisoenen ende oncosten uyt d’in- 
comsten der tollen moeten vinden, die vry meer in der tyt sullen 
opbrengen, gelyck fincomen van Malacca in florissantcn standtsynde, 
ons daer doceren. In Batavia conde den handel op den ouden voel

van
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geconlinueert worden, ende omme de Javaense consumtio te voorde- 
raoeten die van Java, Sumatra’s westcust, en die van Bomeo’s 

suydzyde, nae Malacca te varen niet toegelaten worden, gelyck
ren

reeds beginnen te practiseren. T’is voor dese luyden oock accom- 
modabler baren handel in Batavia te exerceren als tot Malacca, con- 
nen hier, drie, vier ende meer voyagien doen, daer ter contrarie 
derwaerts maer eens in ’t mouson varen etc. . .

(

. . de tyt
ende loop van saecken sal ons wyser maecken, omme ’t nutste voor 
de Compc in die occurrentien te prefereren, reede gevoelen (wy) 
wat gerieff ende voordeel de veroveringli van Malacca ons aenbrenght. 
Alle lyftoghten syn hier seer opulent ende den toevoer uyt des 
Mattarams landt soo overvloedigh, dat de ryst, die 40 realen ’tlast 
van 3 m. {§ betaelt sy, becomen tot 25 k 30 realen etc................

’T ontsagh ende respect, dat (wy) by dese conqueste becomen, 
is niet alleen groot, maer baert voor Comps volck ende middelen 
vaste en goede verseckertheyt.

Batavia’s standt verbetert nog dagelycx, den Almogenden sy daer- 
voor geprezen, den toevoer van alle quartieren is seer opulent, ge
lyck sulcx in ’t generael journaal op syn plaets wort aengewezen, 
te water nochte lande wert geen ’t minste onheyl vernomen, sulcx 
omme te mogen seggen in vrede met den Mattaram syn, niet anders 
gebreeckt als de relaxatie van gevangenen ter wedersyde, waertoe 
desen grooten meester noch niet wel resolveren can, maeckt van de 
sync geen estime ende voor d’onse soude wel groote saecken willen 
pretenderen, sulx die ellendige menschen noch voor een wyle moeten 
patienteren , verhopen ’t nu niet langh sal duyren, ondertusschen 
versuymen niet alle convenable middelen tot hun verlossingk aen te 
wenden, gelyck d’overcomende pampieren doceren; Malacca’s ver- 
ovcringh doet vele Indise princen omsien, ende op hoede wesen; 
dat den Mattaram nae Batavia aspireert is buyten twyffel, 
immer soo seker daeiwan meester te worden, al overlangh gedeses- 
pereert heeft. Sabadangh (sic) (Soemadang) ende Oecker heeft (hy) 
weder doen bevolckeren ende omtrent Crawangh veel rys doen plan
ten, daervan den Bantammer vreemde bedenkingh heeft, ende is 
gestadigh in ’t velt op de wacht, wy hebben de gelegentheyt mede 
doen visiteren ende bevonden als in ons journael onder dato 2 July 
is aengetogcn, alles sal in roock verdwyncn; doch laten daeromme

maar
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niet, wel op hoede te wesen. ’T is sulcx door Godes genade geen 
openbaar gewelt te vrecsen sy ende voor heymelycke verradersche 
aenslagen blyven, als geseyt (is), op hoede, d’een noch d’ander 
vertrouwen (wy) niet meer als de versekeringh van onse stadt ge* 
dooght, d’inteme vyanden syn mede van geen consideratie alsoo de 
puncten ende redoubten allerwegen wel versienende gesloten houden, 

is van Batavia’s oostzyde door ’t sluyten van ’t canaal door ’t rondeel 
Rotterdam beter als voor desen versekert ende God de voorste glieen 
swarigkeyt te duchten, mits dat immer en beter wacht in desen 
vredigen tyt als wel by openbaren oorlogh doen onderhouden. De 
Jacatrase velden, landerijen ende bosschen werden nu zeer paisibel 
gefrequenteert, de suycker plantagie neemt meer toe, met ’t eyndigen 
deses jaers comt de hooge suyckerprys te cesseren ende blyven 
de Chinesen geinsinueert voortaen niet meer als 5 realen den picol 
sullen betalen, tot welcken prijs ende minder, groote partye van Ban
tam herwaerts gebragkt wordt, die UEd. nevens de Bataviase ende 
Japarase gestort in de Snoeck toecomen...........................................

soo

XL. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen en 
Rade van Indie aan de Bewindhebbers der Gener. 
0. I. CJoinp. (Heeren XVII).

Batavia, 23 December 1642.

Onse jongste generale missive etc.....................................................
Belangende ’t doen der Engelsen tot Bantam is na den cours, 

bevoorderen haren handel naer vermogen, op Maccassar, Benjarmas- 
singh, Japara ende Jamby; frequenteren in dit suyderquarticr egeene

de president (der Engelschen) 
Aron Backer (daer al redclycke correspondentie mede gehouden heb
ben), (keert) naer Engelandt; Cartwrich ofte Pinson, dón van beyde 
sal desselfs plaetse tot Bantam bccleeden. Dcse vrunden syn seer 
jalours van Comp8 welstant, trachten by alle middeleji soo best con- 
nen, ons doen omtrent de mooren suspect te maecken en ons vyan
den te verwecken. Tot dien eynde ende tenselven tyde als den 
Palimbanglisen Coningh in den Mattaram was, hebben (de Engel-

andere plaetsen
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schen) mede besendingh derwaerts gedaen en desen grooten meester, 
die nicmant goot doet, maer alle omliggende coningen tracht te be- 
heerschen en tributarissen te maken, doen besoecken en door Ralf 
Catwritch, hooft van de legatie met een yseren canon, cruyt en 
loot beschoncken; soo gerucht vort, hebben t’eylant Banca onder den 
Palimbanger sorterende, in eygendom versocht maer niet geobtineert; 
edoch de presente gelegentheyt der Engelsen niet gedisponeert is, 
(om) grooten omslach te embrasseren ende liare negotie tot Japara 
weynich beschiet, gelyck daer oock niet veel anders als ryst en 
plancken tot retour valt, soo vertrouwen (dat) dese hare besendingh 
andere insichten heeft gehad; gelyck. sy dan om den goeden man 
omtrent desen trouwloosen Mattaram te wesen, en ons te destitueren 
van alle middelen, welcke tot verlossingh der ellendige gevangene 
Nederlanders (doenmaels noch 42 zielen sterck) aengeleyt ende ge- 
practiseert werden, liadde gemelte Cartwrits aengenomen pr hun 
schip de Reformatie over Suratte nae Mecca te brengen des Hatta- 
rams legaet, synde een Arabis priester met 18 gequalificeerde Java
nen ende omtrent 6000 realen in spetie, omme aen ’t graff van 
Mahometh te offeren, over welk transport voor langen tyt met Sera- 
pada van Tegal in onderhandelingh waren geweest, op lioope onsen 
geveynsden vrunts gunste te capteren ende de Nederlanderen te
verlossen.............................................................................................

Als (wy) nu kundschap bequamen, desen priester met syn gesel
schap pr voors. Reformatie naer Bantam tendeerde, overleyden (wy) 
onser vyandts gesanten ende syne middelen eenlyck tot relaxatie van 
d’onsen, uyt desen tirans handen te becomen, (dien (wy) soo veel 
jarcn te vergeefs daerover geadoreert ende goede conditiën aenge- 
presenteert hadden) met minne off tegen danck uyt meergemelt Engels 
schip do Reformatie te lichten. Daerop onder ’t commando van den 
E. Salomon Sweers de schepen Amboyna, Arnemuyden ende fluyten 
Broecoort als Zcehaen bywesten Onrust hebben doen cruyssen, 
den gemelten Arabisen priester Iladgy ende twee Javaense paepen 
met 5740 realen in spetie becomen ende den 11 July passado in 
Batavia gebracht, de resterende wesende 15 Javanen syn alle door 
hun desperaet amocquen in ’t Engels schip van ons en d’Engclsen doot 
geslagen, insgelycx oock in dese furie soowel eenige Engelsen als 
van d’onsen gequetst geworden, mitsgaders wcderzyds een doot ge-
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bleven..................................................................................................
D’Engelse syn over dese attentaten seer gestoort geweest, gelyck 

hare missive ende principalyck den eersten gedat. Bantam 18 July 
medebrenglit, hebben haer beleeft gerepliceert ende ons doeno. s.

met redenen becleedt, sulcx hun overtuyght vindende met ons ver- 
staen, dewyle dese saecke niet tot diseere van d’Engelse natie, 
maer tot becomingh onser gevangenen was aengeleyt, gefondeert

presenteerden wijders hun als middelaers omtrent ons en denwaren
Mataram te laten gebruycken ende eyschten vergoedingk van de 
schade by particuliere ende aen 't schip de Reformatie in dese res- 
contre geleden, dat naderliant begrooten op 610 J Realen in spetie
ende (door ons) onder quitantie betaelt is, etc...................................

Hiermede blijft dese questie geassopieert ende syn vninden als
. die vrunden (de Engelsclien) syn 

algeheel over dese saecke niet buyten peryckel, alsoo dese boose 
mooren geen redenen verstaen ende niet willen considereren, d'En- 
gelse overkeert waren, maer seggen aengenomen en belooft hadden 
dese gesanten ende des Mattarams geit in Mecca te brengen, oock dat 
de Nederlanders niet vreesden, pretendeerende daeromme restitutie 
van de contanten ende gevangenen, sulcx wel in den put mochten 
vallen die voor ons bereyt hebben.

vooren

In ’t minste hadden niet getwyffelt off d’onsen souden voorlange 
tegen desen priester ende de realen gelargeert syn geworden, d’ap- 
parentien waren in den beginne groot, ende schynen nu wat te steec- 

maer dit is by ons vastgestelt, bevoorens 
dese gevangenen en realen largeren, (dat sy) ons volck in Batavia 
sullen brengen, dat oock soo volgen moet off dacr sal niet gcdaen 
worden.

Wy hebben den Mattaram voor desen meer geflatteert omme dese 
ellendige menseken van hunne banden te verlossen, als ’t respect 
van de comp. ende haren staet convenieert, ’t wclek van tyt tot 
tyt vermcrcken. Dese tiran (heeft) ontrent die van Bantam, maer 
vooral (by) die van Palmbangli ende Jamby soodanigh ontsag ge
baart, dat Comps. middelen ende volck aldaer niet buyten peryckel 
syn van op des Mattarams begeeren iri syn gewelt gestelt te worden, 
maer meenen onlangs in ’t bejegenen van des Mattarams armade, 
comende uyt Palembangh (hebbende den Coningh in syn ryck ge-

ken
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convoyeert) wel vernomen is, (dat) den Mattaram soodanig respect 
by ons niet heeft als hun geimagineert hadden.

’T syn geweest 80 vaertuygen, die onse vloote van seven schepen, 
onder den E. Jeremias van Ylieth bescheyden, omtrent Palembang 
bejegenden, daer sy soo gegroet syn, datter nae hun eygen seggen 
400 menschen syn gesneuvelt ende ten ware de nacht haer niet 
gefavoriseert hadde, souden alle anderen deselve rescontre gevonden 
hebben. Soo is oock gemelte van Ylieth met dese armade voor 
Palembangh geweest, ende den Coningh die sicli al vry vreemt hadde 
aangestelt, tot reden gebraght en bondigh contract met hem gemaeckt, 
dat meer uyt ontsagh als liefde nacomen. Soo heeft oock in Jamby 
gedaen, die sich almede tot den Mattaram neyght, versoeckende 
passen voor syne gecommitteerden om na den Mattaram te gaen, dat 
ontseyt is. Ondertusschen continueert de vaert van de Javanen op 
Batavia en in ’t velt vernemen geen onraet, wy verhoopen alles tot 
respect ende versekeringh van UEd. stact sal uytvallen ende onse 
gevangenen noch te becomen. Ondertusschen sehynt de Mattaram 
door d’een of d’ander (dat wy op d’Engelssen houden) goinformcert 
is, Antonio Paulo, hooft van de gevangene Nederlanderen by den 
Mattaram, ons soo nu en dan, de geiegentheyt van daer overge
schreven heeft, die den selven onder pretext dat met toverye omgingh 
voor den cayman of crocodil heeft doen werpen en dese ongeluckige, 
dusdanigk noch syn eynde becomen (heeft).1.................................

t

Met Bantam continueert de vreede ende is ons van daer veel peper 
toegecomen.........................................................................................

Per de jongste schepen hebben UEd. toegesonden een exemplaer 
van liet sommier ofte cort begryp der placcaten, keuren ende ordon
nantiën by ons als onse voorsaeten geëmaneert, byéén vergadert ende 
in ordre gevoeght door den raetpensionaris Joan Maetsuycker, etc. '-1

1. Zie over dit feit cn over de legende welke daaruit is ontstaan : Cortc beschry- 
vinglio van ’t cylaudt Java door Kyckloir van Goens, medegedeeld door den Hr. P. A. 
Leuven in Tij du. voor taal-, land- en volkenk. Deel IV, bl. 302 volg. Delft, 185G,

2. Zoo als bekend is, zijn deze statuten, keuren en ordonnantiën van Batavia, 
op last van den Gouvcrneur-Gencrnal Ant. van Dicmen en de Kaden van India bijccn- 
gebragt, eerst onlangs van eene inleiding voorzien, door wijlen den lieer S. Keyzcr, 
in druk uitgegeven in het tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor do taal-, laud
en volkenkundo van Neerl. Indie, getiteld: Bijdragen tot de taal-, land- en volkoukunde 
van N.-I. Nieuwe volgreeks, zesde deel, Ge stuk. 18G3.

!

v. 17
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XLI. De Gouveraeur-Generaal Antonio van Dicmen 
en Rade van Indie, aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (ïïeeren XVII.)

Batavia, 13 January 1643.

Ons jongste sehryven, enz.......................................................
Voor weynigh dagen verschynt hier uyt de stadt Mattaram 

bode met brieven van des Sultan off Souchounanghs stadhouder, Nebey 
Dirandaka 1 aen den alhier gevangen moorsen priester Hagy 2 hem 
hoope gevende tot een corte verlossingh, dat de Sultan geresolveert 
had de Nederlanderen nae de groote moorse heylige dagen (’twelck 

sal in 't begin van April aenstaende) henvaerts te schicken, 
tot syn verlossingh ende omme van vreede te tracteren 3, Godt geve

eenj

wesen

1. Ngabehi Dirantoko.
2. Hadji, zie voorgaanden brief van 23 dec.ber 1642.
3. Eene vertaling van dezen brief van Ngabehi Dirantoko aan den Hadji, bevindt 

zich nog onder de, uit Indie in 1643 overgekomen, papieren. Die vertaling luidt:
Translaet van de Missive (in ’t Maleys) van Kicy Neby Direndaka 

uyt den Mattaram aen Kiey Ilagie.
Veel goeden dacli van uwen soou Kiey Neby Direndaka aen rnyncn vader Kiey 

Hagic, dien Godt wil bewaren en een lanek leven verleenen.
Verders den brief, die aen my gesonden hebt, denzelvcn heeft uwe soon scer wel 

ontfangen, d’oorsaeck dat uwe soon op denzelvcn brief niet weder geautwoord off dat 
uw soon geen besendiugh heen en weder gedaen heeft is, omdat uw soon tot geen 
pitsjaringh heeft connen geraecken ofte oock geen bela'-tingc van den sultan en hebben 
connen becomen, uwe soon was seer genegen geweest omme besendiugh heen ende 
weder te laten geschieden; macr het soudc gegaeu hebben gelyck voor desen met 
Scrcpada geschiet is, alsoo uw soon nocli niet affgepitsjaert heeft met synnen broeder 
capitcyn Moor, maer alsnu heeft uw soon gehoor gecregen ende oock van den sultan 
last becomen. Myn vader hoopt en vertrouwt, dat naer de groote heylige dagen van 
dese tyt, uwen soon besendinge (sal) doen aen synen broeder den capitcyn Moor ende 
sullen oock met hacr brengen Hollanders, sullen oock last hebben van uwen soou om 
met mijn broeder den capitcyn Moor van ’t laudt .Batavia vreede te macckeu, als
mede te maccken, dat myn vader naer Mocka (Mekka?) sal vertrcckcn. Myn vader 
heeft nieuws versocht off onderrichting van wegens Antonis doot *. Desen Antony 
heeft hem onderwonden met feuyn ende tovery om te gacn tegens den staet van den 
Sultan, waerover na de javacusche rechten ende pitsjaringh van uwen soon, niet alleen 
Anthony, maer veel andere grooten omme die oorsake gelyck als Siragulaguc, Kiey

1. Antoni is de coopfflan Antonio haulo, in Japard onder de witte vlaggc ge* 
nomen, a°. 1631. (aant. van den gclijktijdigen vertaler).
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d’ellendige mcnschen eenmaal van hare banden mogen ontslagen
werden enz.............................................................................................

Geschreven in UEd. Casteel Batavia, desen 13cn January, anno 1643.

Antonjo van Diemen, enz. . . .

*

XLII. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen 
en Bade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, 22 december 1643.
Met de schepen, enz........................................................................
Uyl onse jonghste missiven van 12 ende 23 december 1642, sul

len UEd. in ’t lange ende breede bericht syn, aengaende onse eon- 
sideratien op den vrede met den Portugees hier te lande, mitsgaders 
dat volgens UEd. ende de bevelen van have Ho. Mo. cort na d’aen- 
compste des schips Salmander, gemelten Trêfves hier Ier stede is 
gepubliceert. Item nae Choromandel ende elders ordre afgesonden 
om dit thienjarigh bestant d’onsen te cundigen ende den Portugesen 
ontrent derselver district gelegen, sulcx te insinueren ende notifice
ren, oock dat uyt onsen rade gecommitteert hadden, d’Hcere Pieter

f

Gicwaraga, ltadin Wangsadita, Amiabcy Wierawangala met de doot gestraft syn '. 
In ’t eerst syn ’t te weten gccomen van Anthouy, dat cenen rinek liadde met een 
roodt steentjen, dat liy ncn my gegeven heeft, omme hetzelve van synentwege te 
presenteren ncn den Sultan, ’t wclck uwen soon acn den Sultan heeft gelevert en 
den Sultan is ondcrlusschcn sieck geworden, daer men het werek van Anthouy uyt te 
wcctcn gccomen is, ende seggen alle de medecynmcesters in den Mattaram, dat liet 
claerlycken hlyckt, dat het Antony gcdacn heeft endo hekken oock syn liuys opgegra- 

hekben bevonden dat hy begraven hadt veel diverse dingen, te weten gebeente,ven,
haer ende oock pampier daer in llollants opgeschreven was, ’t wclck veel mcnschen 
kcnnclyck was, wanneer datse het huys van Anthony opgroeven eudo voor de deur 
van syn huys hebben se mede veel andere dingen gevonden, twelck almccdc van An- 
thonys wcrclc is geweest. Ende nu vader, seght aen myu broeder den Captn. moor, 
dat niet nacr sal laten nacr het verloop van den jegemvoordighc aenstaeude hcyligheO

dagen, ofte uwen soon sal besendinghe doen naer J3attavia en uwen soon en sal syn 
pitsiaringh in ’t minste niet vcrbrecckcu.

1. Socrjo-dilogo of Soera-ngalogo? Wangscditam Wongso-dipo en Wiera wangala 
is vermoedelijk Wiro mauggolo, dat volgens den heer Winter bcteckent; Hoofd der 
strijders.

4
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Boreel, zalr over Malacca nae onse fortresse Cruz de Gale op Ceylon 
ende Goa, met procuratie, ordre en instructie voors. bestant den ge- 
ral Mascarenlias in Colombo, als d’Heere vice-rey tot Goa mede te 
notificeren ende ’t selve te doen publiceren, wanneer het different 
wegen Gales onderhoorige landen soude vergeleken ende ons daervan 
inruymingh, volgens het 12c. art. des tractaets gedaen wesen (soude). 
Uyt welcke actie onse promptitude ende sinceriteyt tot onderlioudinge 
ende observatie van ’t gecontracteerde tusschen de Crone Portugael 
ende hare Ho. Mo. daer genoegh sy gebleken, maer particulierlyck 
uyt missive van den 13en January deses jaers, sullen UEd. wel heb
ben connen begrypen d’onbestendigheyt van desen vreede hier te 
lande, uyt de omstandigheden daerby gededuceert.............................

Uyt het vervolgh blyckt niet te vergeefs geopineert hebben, desen 
trefves van geen durée stont te wesen, te meer met dien superben 
hoop (hoewel onmachtigh) geen land op te seylen is, want als onsen 
commissaris Pieter Boreel op Ceylon aenlanghde ende volgens com
missie Don Philippo Mascarenlias geral in Colombo den thienjarigen 
Trefves in conformité van d’ordre onser souvereinen hadden doen 
insinueercn, mitsgaders uyt crachte van ’t geroerde 12c artyckel des 
tractaets versocht ontruymingh der platte lande onder Cruz de Gale 
behorende, is tselve door voors. geral wel fier en opgeblazen gere-

wes(halvc) voors. Boreel oock den 
vrede aldaer ongepubliceert liet, vertreckende nae Goa om sich aen 
den vice-rey t’adresseren, menende by denselven ander discretie als 
omtrent Mascarenlias te vinden, blyvende ondertusscken op Ceylon 
alle actiën van hostiliteyt geschort.

Primo April arriveerde Zijn Ed. by de vloote van defentie voor 
Goa. Den, 5CÜ daeraen, synde Paesdagh, wierd magnilicq ende hcer- 
lyck ontfangen, mitsgaders gedurende syn aen wesen princelyck ge- 
tracteert; maer over de saeck in questie is met den vice-rey immer 
soo weynich als met Mascarenlias connen overeencoraen; noch de 
minste satisfactie geobtineert, synde meer aengetogcn vice-rey ende 
synen raed tot egene redenen te brengen geweest, onaengesien wat 
onwederspreeckelyke argumenten tot betuygingh van ons goed recht 
bygebracht syn ende bovendien tot accomodatie van saecken, buyten 
onse commissie gepresentecrt heeft, de voors. landen onder het dis
trict van Gale sorterende, in tweeën gedeelt, d’eene helft by luxer

fuseert

i

1

1

i
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ende cVander helft door ons beseten sonde worden; namentlyck by 
provisie ende tot in Europa onse respective souverainen het geschil 
souden dirimeren , maer dese luyden reden noch vorstant gebruyckende, 
syn niet min absurd als hartneckigh by hun ongefundeerde sustenu 
blyven persisteren; haer wyders niet schamende, staende te houden 
(ten proposte onse commissaris sustineerde, de Coningk Radja Singa 
van Candia, wegens het derde artyckel des meergeciteerden tractaets 
van bestant, mede des begerende, onder den trefves begrepen sonde 
moeten werden) geseyde artyckel van geen ongelovige coningen off 
potentaten te verstaen ware; maer alleen van gelovige christenen, 
hoedanige in dese landen gene syn, merekt d'impertinente onbe~ 
schaemtheyt van desen orgueileusen machtelosen hoop!

In voegen voors. onse Commissaris nae verscheyden byééncomsten 
ende schriftelycke conferentien met d’ Heere vice-rey voornoemt, 
ende desselfs gedeputeerden over d’een en d'andere poincten gehou
den, (alvorens wettelyck geprotesteert hebbende, niet sclmldigh te 
willen wesen aen de schaden, onlusten ende bloetstortingen daeruyt 
te volgen,) den 27cn der voors. maend April na eenige hevige con- 
testatien over ende weder gevallen, met de bloedvlagge en datelycke 
acten van hostiliteyt, met de gantsche vloote, bestaende uyt elff
seylen van voor Goa opgebrocken is...................................................

In deser voege syn met den Portugees de novo in oorloge geraecckt 
ende heeft d’ Heer Commissaris (Boreel) die saecke niet anders con-
nen bcleyden, enz. . ......................................................................

Belangende Batavia, wy connen daervan den Alvermogende sy 
gepresen ende geve tot de continuatie zynen heyligen segen, niet 
als gewenschte tydingh geven. Branden als andere merekelyeke 
disaisters heeft de burgerye desen jaere niet gevoelt. Volgens UEd. 
wensch stacn de liuysen metter tyd van steen opgetrocken te wer
den, daertoe door de dagelycxse timmeragie sicli groote apparentien 
verthonen, gelyck UEd. uyt d’overcomende vrunden tot verwonde- 
ringh verneemt, daertoe veel helpt de Jacatrase velden ende zee 
soo veylich gefrequenteert worden, sulex dat ’t jaty, dat is eycken 
hout, calck ende steen tot contentemcnt ende civile prys becomen. 
Zcdcrt Batavia's fonderingh syn de bosschen, velden ende zee soo 
vreedsamig noyt buyten ecnigli ongeval gebruyckt, sulex de lande- 
ryen ontrent dese stad scer getrocken worden, ende yeder tracht

i

;
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syno thuynen (byna geabandonneert) weder te hanthaven, schoon te 
maken ende te bcneficiercn, ’t welk sonder eenige accommodatie off 
Comp9 assistentie wacker voortgaet, hartelyck wenschende eenige 
liefhebbers, voor desen in India geweest, als d’ heer Carpentier 
ende anderen, oculaire inspectie van zaecken mochten nemen, vertrou- 

’t haer Ed. niet min aengenaem soude wesen, als eertyds ’t 
verhoopte progres van saken vervordert hebben. De coopman Bin- 
gam heeft grooten omslagh ende vele velden met suyckerriet beste
ken, dat nu nae alle apparentio wel te succederen staet, ingevolge 
veel witte suyckcren tot 5,] realen ’t picol leveren sal.

De Mattaram hout sich geheel stil, syn loopers worden nieuwers 
te water noch te lande vernomen, vertrouwen geheel van iets op 
Batavia te voorderen despereert, soo doen (wy) weder geen hostiliteyt 

desselfs onderzaten, die de zee frequenteren, mits dat van pas- 
sepoorten voorsien syn, daer hun wel by bevinden. In voegen allen 
die naer Malacca of de thinquartieren etc. tenderen, hun in Batavia 
versien, daer alsnocli cleene erkentenisse voor doen, gelyck mede in 
Malacca, welcke stad sonder aenleggen niet toestaen te passeren, 
dat veel leven causeert ende mettertyt t’incomen verbeteren sal. 
Ondertusschen blyven de Nederlanders by den Mattaram gedetineert 
ende de Moorsen priester met 5 m. realen in ons gewelt, dat soo 
aengesien moet worden, dewyle met solliciteren meer verachteren 
als voorderen: D'Alvermogende wil hun met patiëntie wapenen! De 
toevoer uyt Java ende alle omliggende quartieren is seer overvloe-
digli etc................................................................................................

UEd. doen wel, soo weynigh getrouwde herwaerts send, dewyle 
van tyd tot tyd vermereken, deselve tot laste van de Comp. gedyen 
ende tot continuatie (als meenen wat geprospereert te hebben) niet te 
bewegen syn; maer al weder naer liuys haecken ende daernae soude 
men wel weder herwaerts willen, sulex dat ’t over ende weer gaen
geen eynde neemt enz..........................................................................

’t Is seeckcr India veel arme menschcn voeden can, die genegen 
8yn de handen uyt de mouw te steecken; duysende boeren syn op 
Formosa noodigh, Malacca ende derselver heerlycke thuynen leggen 
desert, by gebreck van burgerye, Banda can veel menschen de cost 
geven, ende syn verwondert, dewyle Nedcrlant met sooveel ellendige 
arme lieden, uit Duytslant verdreven, vcrcropt is ende sooveel om

wen

aen

I
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do cost doen moeten, mcnighte derselver niet herwaerts trachten te 
comen; immers hebben levendig exempel van de Chinesen, die jaer- 
lycx met duysenden uit China comen, hun vracht en cost versorgen 
moeten, daervoor dickwils hun lyff verpanden, ende bovendien 
IJ- reael liooftgelt maendlycx opbrengen, echter hier neder geslagen 
synde, in 3, 4 ofte 5 jaren redelycke middelen versamelen; maer 
syn yverich ende arbeytsaem, hun geen werck ontsiende ende als 
de gemene man, uyt Nederland te comen, tselve niet betracht, is 
hier emmer soo weynieh als elders voor liaer te doen en vergaen 
door luylieyt in armoede, alsoo geen staet moeten maken meer sub
sidie van de Comp. te genieten, als de Chinesen, off worden in 
ledigh gaen gevoed. Dit dan soo synde, moeten sober gestelde luy- 
den, omme ledigh te gaen, na India niet comen, want sullen haer 
seer g’abuseert vinden enz...................................................................

i

XLIII. De Gouverneur-Generaal Antonio van Diemen 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers 
der Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII.).

Batavia, 23 December 1644.

Edele Erntfeste, enz........................................................................
Onse jonghste generale missiven aen UEd. syn geweest, dato 22

december 1643 enz.............................................. .... ...........................
Batavia continueert (geprezen zy den Allerhooghsten) in florissan- 

ten stant, dagelyx in neeringen ende toeloop van menschen advan- 
eerende. Brant off andere onheylen syn desen jare egeene, veel 
minder vyanden omtrent onse poorten vernomen, eenlyck hebben de 
kinderpoxkens en andere contagieuso siecktcn desen somer dapper

Dc Jacatrase velden worden seer 
veyl gebruyckt, besaeyt, beplant ende de thuynen syn in groote re
putatie, dacr d’inhabitanten profyt ende gerief uyt trecken, goet 
Jaty hout wort uyt dc bosschcn gehaclt, waerdoor den burger syn 
timmeragie voordert, goede, hechte, durablo lmysen in kalck ende 
steen soo aen de west als d’oost syde, dagelyx aenbouwende, sulex 
dat het vreuclit te sien is; de nieuwe kerek is met een muur lioogli

gegrasseert enz,
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cndc dick voelen omsloten, den predickstoel staat in postnre, 
schoon werek, men'is besich met het kerckelyck gestoelte en de 

}t wulfsel van plancken tegen het dack te slaen, enz. . . . . .
De borstweeringh van Batavia’s muyren is rontomme gedaen met 

weynich costen ende eygen volck, sullen de stadt met een redelycke
aerde wal binnen de buytenmuyren omleggen....................................

'T Hospitael is noch niet volgens project voltoyt, maer wel een 
goet woonliuys aen de snyt-oostsyde van ’t hospitaelspleyn . . .

De noortlyckste zee-redoubt, een treffelyck fort, de reede bevin
dende is ten principalen voltrocken ende met canon g’armeert, een 
groot schoon versiende werek.

Tot accommodatie van den rector en Batavise studenten hebben 
doen optrecken een school, staende op de tygersgraft, zulex tot den 
voortgangh van dat nootwendich werek niet resteert als den zegen 
des Heeren ende UE. ons daermede de hulpende bant toebieden,
mits sendende bequame personen tot conrectors...................................

Met die van den Mattaram staen in vorige termen ende is cleene 
apparentie tot de relaxatie onser ellendige gevangenen, soo blyven 
oock de moorse priesters in ons gewelt, dat soo moet aangesien 
worden ende met patiëntie afgewacht, het getal van d’onse in Juny
passato bestont uyt 40 personen.........................................................
men ruclit dat de sone van Serapada henvaerts comt, omme over 
de verlossing der gevangenen te tractoren, dat achten voor een 
praetjen off bedriegery, gelyck van die geesten wel gewoon svn te 
vernemen.

Buyten dit, wort van de Oost geen tecckenen noch gerucht van 
oorloge vernomen. De Javanen varen over ende weder scer gerust 
ende de toevoer is extraordinary meer als oyt gesien, den rys op
23 ende 25 realen 't last..................................................................

Niet alleen uyt des Mattarams landt comt ons alles in overvloct 
maer uyt Bima, Macassar, Borneo, Jamby, Palmbangh ende allo 
omleggende plaetsen, soo is oock op 17 deser, van Siam hier aen- 
gelant een joneke van 300 lasten met rys, olve, suycker, visch, enz. 
gecargeert; peper comt mede (onaengesien de schaerse gewassen) 
redclyck toevloeyen. Ondcrtusschen syn hier ten aensien van den 
toeloop der vreemde natiën, maer vooral Javanen (wiens conversatie 
ons met reden suspect is) dapper op hoede, syndc present ’t casteel

seven
een
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II ende stadt noch met redelyck gamisoen besetli. Openbaer gewelt 
hebben door Godes gratie niet te duchten 
tycquen moeten wacht houden, gelyck dan in ’t begin der maent 
augusti voorleden een ganscli schandelyck verraet ende voorgenomen 
moorderye, door die van Bantam met de Batavische Javanen gepit- 
chiaert, (doch) God loff, het tydelyck gewaer syn geworden ende 
d’autlieurs (synde de principalen van dit échelmstuck Jan Cleyn, 
hooft van de Javanen alhier,) allen met den doot gestraft syn. Hun 
execrabal dcsscyn ende eynde, blyckt by hun confessien ende 
wort in ’t Batavia’s verbael 'wyt en breet beschreven, daer UE. 
alles verneemt, mitsgaders dat de Coningh van Bantam aenleyder 
van de saecke zy ende alles met kennisse des Mattarams geschiet 
zy, sulex dat dese priesters malcanderen wel verstaen ende vertrou
wen Jamby en de Palembang daer oock niet onwetende van syn. 
Bantam speelt don ignoranten ende wy houden ons als ofF niet beter 
wisten, continueerende noch den vrede; doch met groote omsichtigheyt.

v : hun valschc prac-voor

r

Wyders moeten UEd. noch communiceren een gepasseerde saecke, 
die wenschen verswegen mocht worden, maer noch liever dat noyt 
geschiet ware, namentlyck de gepleeghde Godverdrietende sonden
des gewesen raets (van Indie) J.... S........... , mitsgaders desselfs
miserablen uytgangh, daervan niet larger syn, onse resolutien ende 
dach-register, als d’overcomende vrunden cunnen UEd. des nodicli 
synde, breeder informeren J, God Almaclitich beware ons in toecomende 
voor diergelycke confraters ende weere syn straffende hand, die de 
Rcpublicque voor soodanige regenten toecomen soude, meer ende 
meer van ons verre aff, enz................................................................

i

1. liet hier bedoelde lid van de Hooge regering, de extra-ord. raad van Indie 
, werd door daartoe gecommitteerde regters, wegens liet pcccatum 

contra naturam veroordeeld tot verworging aan een paal en verbranding van zijn . 
lijk tot assche, met 4 medepligtigen. Dit vonnis werd op 9 Julij 1644 door de Hoogc 
regering bekrachtigd en op den 11«" Julij daaraanvolg. ten uitvocr gelegd. De geëxe
cuteerde had een oppercoopman lot broeder en den secretaris der Hoogc regering tot 
zwager, hetgeen echter niet belette, dat liet vonnis werd voltrokken.

.1 S.
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XLIV. De Gouverneur-Gcncraal Antonio van Diemon 
en Rade van Indie aan de Bewindhebbers der 
Gen. O. I. Comp. (Heercn XVII.)

Batavia, 20 January 1645.

De vyf retourschepen 
Uyt brieven en pampieren met de vyf voomyt vertrocken retour

schepen. sullen ÜE. sien het succes onser uytsettingh, onder den 
E. Fran$ois Caron nae Ceylon, mitsgaders hoe den 10 Aug. onder 
het beleyt van den E. Joan Maetsuycker nae Goas bhaer affge- 
sonden hadden een machtige scheepsarmada, omme eynde des oor- 
logs te maecken, ’t sy by minnelyck verdrach off cracht van wape- 

Onse vlote, als geseyt den 28 September 
passato (i. e. 1644) op 10 vadem voor Goa ten ancker gecomen 
synde, wierd den vice Rey datelyck gesignificeert, aldaer gecomen 
waren, met brieven ende commissie om met hem in gespreek te 
treden, wegen de differenten tusschen beyden gerezen, daerop ette- 
lycke malen schryven over en weder, gaende tot 13 october voors. 
Maetsuycker met groote magnificentie aen lant gehaelt wierde, . .
...................... van dato 13 Oct. tot 10 Nov. is over de saecke in
questie gebesoigneert ende daer (wat devoiren ende ernstige sollici- 
tatien d’onse gedaen hebben) geen corter expeditie t’erlangen ge
weest, gclyck UEd. alles by 't gehouden dagregister sal blycken.

Op wat conditiën nae verscheyden conferentien, contestaticn ende 
protestatien metten anderen verdragen syn, vernemen UEd. uyt
nevensgaende capitulatien..................................................................

Synde eyntelyck overecngecomen als d’articulcn boven aengeroert 
dicteren, ende de voornaemste dat yeder sal blyven in ’t besith van 
syne forteressen, gelyck die op 't teeckenen des contracts bevonden 
worden beseten te syn, item dat de scheydingh der landen met 
derselver possessie ende jurisdictie puyr ende geheel sal blyven tot 
d’uytspraecke onser ende hare respective souvereinen in Europa, 
midts dat ondertusschen de vruchten sullen worden verdeelt en ge
noten, die van haer syde by den Portugees, die van onsc syde by 
UE. onder titul van deposito, tot dat daerover decisie van de ge- 
raelte souvereynen gedaen sy, welcke verdeylingh op gelyckc wyse

enz.

nen

i
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Voors.oock plaets sal hebben in ’t administreren van do justitie J. 

titul van deposito (seyt de Ed. Johan Maetsuycker) schynt yets tc 
syn; maer is wel ingesien indcrdaed niet als een bloote naem ende 
enkele imaginatie, gelye'k selven bekennen, eenlyck geïnventeert,F opdat niet souden scliynen afstant van hare landen te doen . . .

Wy connen ons niet imagineren, dat men in Europa de saecke 
sonde anders begrypen, als dat de landen ende forteresse Negombo 
onder rechtvaerdigen titul vercregen syn, den Portugees heeft ons 
geforceert oorloge te voeren, mits geen ruymingh wilde doen van 
de landen onder Gale sorterende, Saffragan ende andere coninghen 
van Candia’s landen onder ons verhypothequeert, sy hebben getracht 
ons te frustreren van onse landen omtrent Gale, daer geweldelyck 
hun crygsvolck hielden, wy hebben ons moeten deffenderen, syn zy 
ongeluckich geweest, ende wy victorieus, hebben ’t niemant als hun

’t syn luyden die veel 
seggen cunnen, hebbende groote experientie ende weten seer accu- 
raet van Ceylon te discoureren, den oncundigen veel wys maeckende, 
sulk in Europa de saecke al vry wat schyn sullen geven; maer 
UEd. moeten staen op liaere rechtvaerdige conquesten, die sy ons 
selver gesuppediteert hebben.

Op ’t vcrsoeck des vice-reys heeft den E. Maetsuycker tot uyt- 
rustingh van hare schepen nao Portugal, die niet boven twee sullen 
syn, laten volgen, (mits betalende) twee groote seylen, mitsgaders 
twee groote touwen, dat voor groote courtoisie extimeren, gelyck 
het inderdaet sy, etc...........................................................................

cygen onverstant te wyten

XLV. De President, Cornelis van der Lyn en de Raden 
van Indie aan de Bewindhebbers der Gener. 
O. I. Comp. (Uecren XVII.)

Batavia, 9 July 1645.

De schepen enz.................................................................................
Zcdert heeft God Almachtigh gelieft de Hecrc Gouvernr Gcnerael

1. Hot voornaamste punt vim geschil betrof liet bezit van hot fort Ncgombo cn 
omliggende landen cn de verdeeliug der landen tusschen Colombo cn Gale, allen op 
Ceylon gelegen.



268

Antonio van Diemeii met een uyttcrende sieckte te besoecken, die 
tyd tot tyd toenemende hem eyndelyck op 19 April voorleden 

nyt dit leven heeft wegh genomen, daer de gen. Comp. een verstan- 
digh, ervaren ende vigelant dienaer aen te verliesen comt, die om 
veel te wenschen ware geweest UwEd. saken herwaerts over noch
eenige jaren hadden mogen gouverneren...........................................

Dit onverwacht incident hebben (wy) soo important geoordeelt, 
dat noodigh geacht hebben UwEd. binnen tyts per een expres advys 
schip daer cundtschap van te doen, opdat UwEd. gelegentheyt mogen 
hebben tydigh ordre op ’t generale Gouvernement te stellen, die 
met verlangen te geraoet sullen sien, hetsy dan hare Ed. goetvinden, 

der aenwesende raden de successie te defererón, ofte wel daertoe 
iemand nyt het vaderland te schicken; waervan, opdat de electie 
t’eenemael ende ongepraejudiceert tot UwEd. goedvinden mochte . 
blyven, de plaetsen vacant sullen houden, tot dat UwEd. dispositie 
daervan sullen becomen, gelyck UwEd. uyt de copie resolutie hier
nevens gelieven te sien, (die wy) weynigh dagen vóór het overlyden 
van zijn gedaclite Ed. metten ander gearresteert hebben, gevende 
de twee extraordinaire raden mede continuele sessie ende conclu
derend advys, op welcken voet dan de saken syn waernemende ende 
verhopen met de liulpe ende bystant Godes, met alle naerstigheyt, 
vigilantie, trouwe ende goede eenigheyt ons soodanig te evertueren, 
dat UwEd. staet door ’t afsterven van hoog gcmelte ITeere Gouvernr 
Generael soo weynich verachteringh ende alteratie lyden sal, als doen- 
lyck werd, daer uw Ed. liaer vryelyck op gelieven te rusten. ’T is 
buyten twyffel dat een grooten voorganger aen Zyn Ed1 verloren 
hebben, die door lange oefleningen soodanigen experientic ende erva- 
rentheyt van Comp' saken ende gelegentheden had becomen, dat als 
spelende het groote werek te dirigeren wist; maer verhopen hetgene 
ons daervan deficieert met onverdroten arbeyd ende diligentie te

Belangende de successie van ’t gene
rale gouvernement ende wat qualiteiten daertoe gerequireert worden, 
sal onnoodigh wesen, wy ons vermeten UwEd. onderricht te doen; 
maer willen die saké UwEd. prudent oordeel t’eenemael bevolen laten, 
eenelyck seggen, voor sooveel de gelegentheyt hier te lande insien, 
onses bedunekens, beter wesen sal tot die chcrge des doenelyck 
synde, iemant uyt Nederland geschiet werde, als dat een van de

van

een

|

suppleren
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presente persoonen daertoe werde gepromoveert ende dat om 
sclieyden liooghwichtige consideratien, hier onnodigh aen te halen. 
Welck gevoelen oock overeencomt met het laetste particulier schry- 
ven van Zyn Ed. loffelycker memorie 
toe gedragen, sonder dat onder correctie van UEd. wyser oordeel, 
hier jegens seer gelden kan, dat men sal seggen, weynige in ’t 
vaderland gevonden sullen worden, die soodanige kennisse van Comps 
staet ende commercie herwaerts over connen hebben, als die door 
lange jaren continuatie in dese quartieren tyd ende gelegentheyt 
hebben gehad, om grondige ervarentlieyt van saken te krygen, alsoo 
oordelen sulcx juyst op 't hooghste niet gerequireert; maer genoegli 
sy, daertoe een verstandigh, consideraet, consciëntieus en gereckelyk 
persoon werde uytgevonden, die slegts matige kennisse van Comps 
gelegenthdyt liebbe ende tot saken daer selfs de meeste wetenschap 
niet van heeft, anderen die ervaringh hebben te gebruycken weet

ver-

daer ons

enz,
(Na dezen officieelen brief, waarin alles, buitenkant’s, zoo als de 

Japanners zeggen, zoo fraai en belangeloos wordt voorgesteld en 
het Opperbestuur in Nederland van de Hooge Regering in Indie de 
verzekering van een goed bestuur ontvangt, is het niet onnoodig en 
niet onaardig ook de officieuse brieven te kennen, welke de drie 
onderteekcnaars der generale missive naar Nederland, elk in stilte, 
afzonden. Die brieven volgen nu hier, de eerste is van van der Lyn, 
de tweede en derde zijn van Joan Maetsuycker en Simon van Alphen.)

XL Vu. De President Comelis van der Lyn aan de 
Bewindhebbers der Gen. O. I. Comp. (Ilceren 
XVII.)

Edele Ercntfeste enz.........................................................................
By de nevensgaende Gener. missive worden UEd. bedeelt wat in 

Comp3 affairen in India sedert ’t vertrcck van de seven retoursche
pen, onder 't commando van den E. Paulus Croock op 24 Dec. en 
21 January passato van Batavia’s reede vertrocken, is gepasscert, 
daertoe wy om in desen cort te syn t’enemale gedragen, van wclckcn 
tyt af de IIr Gouverneur Generael Antonio van Diemen met een
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verswackende sieckte soodanicli van Godt de ïïeere is besocht, dat 
eyntelyck den 19 April passato deser werelt is overleden, hebbende 
bevorens den 12 ditto, seer swack synde, by resolutie vastgcstelt, 
dat ick naer Zyn Ed* overlyden ’t generale gouverno van India onder 
den naem van president sonde aenvaerden ende becleeden, dat tegen 
UEd. ordre en den inhoude van den generalen artyckelbrief stryt, 
die dicteren datter naer de doot van den Gouverneur Generael uyt 
de bequaemste personen weder een nieuwe Generael sal worden 
gesteld om confusie voor te comen ende dat de stact van de Comp. 
met goede ordre en respect, sonder de minste krenckinge ofte ver- 
acliteringh wel en naer behoren soude worden gedirigeert, gelyck 
oock ten lioocliste noodig is ende nu mede wel vereyste 1, dat tot 
myn leetwesen en ’s Comps nadeel niet hebbe connen te wege brcn- 

alsoo de presente heeren Johan Maetsuycker, Salomon Sweers 
ende Symon van Alphen liaer aen voors. resolutie soo vast binden, 
dat my in ’t contrary overstemmen ende ten dienste van de Comp. 
soodanicli niet en assisteren als wel wenste en UEd. aiTairen verey- 
sclien, synde als een keten aen den anderen gehecht, gelyck UEd. 
uyt d’overcomende personen tot leetwesen wel sullen verstaen, daerby 
comt nocli, dat mevrouw Generaelse alle prerogativen als by ’t leven 
van d’ IIr Generael sal blyven gauderen 2 tot dat naer Europa sal 
gelieven te vertrecken ofte dat by UEd. naerder ordre op ’t gouvernement 
sal wesen gestelt, als UEd. by de nevensg. copie resolutie gelieven 
te sien. Ongehoorde dingen! ’T is seecker die regeersuchtige vrouwe 
den heer Generael salr genoechsaem tot voors. resolutie heeft geper- 
suadeert. Ick hebbe oock te facielder toegestaen, omdat UEd. ordre 
op ’t generael gouverno ontwylfelyck tegemoet sach, dcwyle de IIr 
Generael zyn demissie tegen a°. 1645 soo ernstich haddp versocht,

gen

1. Van der Lyn vergeet hierbij te vermelden, dat deze resolutie van 12 April 
genomen werd door den vollen raad van Indie, rnet eenparige stemmen en zonder 
iemands tegenspreken, ook niet van zijne zijde. Hot is duidelijk dat van der Lyn 
liever terstond Gouv.-Gcn. zou geweest zijn.

2. »0ok hiertoe was op den 14 April door den raad van Indie »ccndraclitigh ver- 
* staen ende gercsolveert en (deu G.-G. van Dicmen) geantwoord geen andere mcyninge 
» ofte intentie te hebben, als dat haer gedachte Ed. (i. e. de weduwe van Dicmen) 
«in aller maniere sal blyven in ’t volle besit van voorn, huys (des Gouv.-Gcn.) mils- 
» gaders alle prerogativen, die (sy) jegenwoordig by syn Ed. (i. c. van Dicmcn’sjleven 
x gaud erende is, totdat naer Europa sal gelieven te vertrecken, enz.” Ook hiertegen 
had van der Lijn zich niet doen hoeren.



271

daerop niet anders is gevolcht, als versoeck van langer continuatie,
dat de doof (God beter ’l) beeft verhindert........................

lek liadde voor 't vertreck van de laetste retourschepen 
intentie op 't becleeden van tgenerael gouvemo aen den hr. generael 
zalr verclaert ende dat (ik) van mening was een keer naer Nederlant 
te doen, soo tot bevordering van myn particulier (belang) als om met 
UEd. mondelingli te confereren ende dan tot des Comp’. meerder gerust- 
heyt UEd. andermael te dienen; dat Zyn Ed. niet wel beviel ende 
daerom in syn tweeden particulieren brief anders als voor desen in 
myn regardt heeft geschreven, met byvoeging van d’attestatie van 
de questie met d’Heer Sweers, dat een onverdraechlick persoon is, 
enz. 2..................................................................................................

myn

De redenen, waerom mij na den doot van den generael volgens 
voorn, resolutie niet als president hebbe doen authoriseren is ten 
principale dese, alsoo verstont dat gemelte ïïeeren rede besloten 
hadden de generale directie niet dan by de Hr. Maetsuycker te doen 
becleeden, die in 't stuck van den coophandel nochte boecklioudeu 
(daerin des Comp8. welstant ten principale bestaet) weynich ofte geen 
kennisse heeft, soodat ick dan echter tselve meeste soude hebben 
moeten waernemen ofte anders met syn Ed. dickwils overhoop leg
gen, derhalve hebbe ten dienste van de Comp. beter gedacht om 
sulex voor te comen ende in eenicheyt te syn, de saecke op den 
jegenwoordigen voet metten anderen te dirigeren, mits dat ick als 
outste raedt de preseance ende propositie behoude, gelyck geschiet 
ende verhops alles ten meeste diensten van de Gener. Comp. met 
discretie en sachtsinnighyt soo te bestieren, dat UEd. een goet ge
noegen ende volcomen contentement sullen hebben, enz. . . 

In’t casteel Batavia, 12 July 1645.
Cornelis van der Lyn.

1. Dc twisten tnsschcn van der Lyn cn Sweers waren zoo hoog geklommen, dat 
der Lyn eindelijk op 25 Janaury 1G45, toen hij nog Directeur Geurl. was, den 

raad van Indie Sweers met rotangslagen afrauseldc. Sweers was ook ver van onbe
rispelijk.

van
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XL Yb. De Raden van Indie, Joan Maetsuycker en Simon 
van Alphen aan de Bewindhebbers der Gener. 
O. I. Comp. (Ilecren XVII.)

Batavia, 12 Jnly 1645.

Edele Erentfeste enz..........................................................................
Uyt de generale missive by de aenwesende raden van India ge- 

samenderhandt geschreven, verstaen UwEd. het bcclaeghlyck overly- 
den van den heere Gouverneur Generael, saliger geheuchenissc, om 
UwEd. waervan contscliap te doen, goetgevonden is binnentyts het 
fluytschip de Post af te senden met advisen, opdat UwEd. van de 
gelegentheyt harer saecken herwaerts over verwitticlit synde, tydelyc 
ordre op ’t generael gouverno mochten stellen; dcse dient vooma- 
mentlyck tot geleyde van nevensgaende copiebricf by syn gem. Ed. 
salr per het schip de Willem over Engelant particulier aen UwEd. 
geschreven en in de voors. onse generale gcciteert, die syn Ed. ons 
op syn dootbedde gecommuniceert heeft ende nodicli hebben geacht 
UwEd. by dese gelegenheyt met bygaende stucken mede toe te solde
ken, opdat byaldien de originele, dat niet verhopen, niet terechte 
mochte comen UwEd. niet gefrustreert mochten blyven van Syn Edt3. 
laetste advis, nopende de becledinge van ’t generael gouvernement, 
een saké van grooten importance. In de voors. onse generale brief 
hebben UwEd. cortelyc gedient van ons gevoelen omtrent dat point, 
accorderende met syn Edt8. aengeroerde jongste advis, dat nodicli sai 
wesen UwEd. daertoe een aensienlyck, consciëntieus ende verstan- 
digh persoon uyt Nederlant senden, want die hier te lande daer de 
apparentste toe soude wesen, Ls de heer Cornelis van der Lyn ende 
die heeft by syn Ed1. leven menichmael. ronduyt verclaert daer geen 
capaciteyt toe te hebben, hetwelck hoewel vastelyc geloven van 
hem soodanieh niet gemeent sy, soo en laten wy echter niet na de 
waerheyt daervan langs hoe meer te ondervinden, gelyck syn Edt. 
salr. oock genoech bekent is geweest, niet in ’t jongste gelyck uyt 
voors. particuliere brief schynt te blycken; maer al over langh. De 
reden nu waerom Syn Edt. echter den E. van der Lyn doorgaens 
tot syn successeur gcprojecteert lieeft sou licht te raden syn, Syn 
Edt. heeft van jacr tot jaer gelyc UwEd. kennelyc is om syn ver- 
lossingh geschreven ende sich gelaten of tot vertreck genegen was
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maer die hem hier wat nader bygewoont hebben, weten wel hetselve 
hem noyt ernst sy geweest; maer eenlyc voorgegeven of UwEd. 
misschien mochten hebben goetgovonden hem op tedoencomen, sulcx 
niet onversoclit mochte scliynen te geschieden, ende dit is oock de 
reden geweest, waerom den Ed. van der Lyn altyt tot successeur 
heeft voorgestelt, opdat Uw Ed. haer op desselfs bequaemheden ge
rust houdende tot dien eynde niemant uyt het vaderlant souden sen- 
den, ’t welc niet geern soude hebben gesien, alsoo geen vertrecken 
in ’t sin had; maer als het jongste jaar, vermits sich vantyttottyt 
swacker ende swacker gevoelde, syn vertree eenmaal vast hadde 
gestelt (hoewel vele, daeronder de weduwe selfs haer noch al in 
beelden, byaldien weder tot gesontheyt ware gecomen, het vaderlant 
alweder uyt syn sin soude hebben gestelt) soo heeft, gelyck geseyt, 
Comp*. gelegentheyt de directie rakende nader beginnen te overleggen 
ende syn vorich schryven geretracteert, niet sooseer om ’t gepas
seerde jegens den lieere Sweers,1 waervan de stucken oversondende 
de copien hier andermael nevensgaen, hoewel die ende diergelycke 
acten meer by hem gepleeght oock haer bedeneken hebben; maer 
omdat altyt wel geweten heeft de gerequireerde hoedaniclieden tot 
dat hooge ampt by den persoon niet en waren, gelye sulcx op syn 
dootbedde wel te kennen heeft gegeven, als wanneer siende dat syn 
eynde genakende was, over het Generael Gouvernement seer beducht 
is geweest ende eyndelyc met ons apart, sonder den E. van der Lyn 
daer eens van gesproken te hebben, vastgestelt heeft hetgene nader- 
hant diesaengaende collegialiter is geresolveert, waervan geen andere 
reden can werden gegeven, als dat denselven tot het generael werek 
niet bcquaem heeft gekent, wat consideratien nu daerop heeft gehad 
ende wat qualiteyten in gem. Heere van der Lyn tot het hooghste 
ampt nodich gedesidereert werden, soude odieus wesen in desen te 
particularisercn; maer achten onse consciëntie ende den eet, waer 
met aen UwEd. verplicht syn, gcnouch gedaen te hebben, dat ons 
gevoelen dus met generale termen te kennen hebben gegeven; ver
durende daerin geen ander ooghwit te hebben, als de dienst van 
de generale Comp., die gcoordeelt hebben sulcx schuldich te wesen,

>

1. Zie noot 2 op bladz. 271.
18V.
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waervoor oock versoecken UwEd. dit ons particulier advys gelieven
aen te nemen.....................................................................................

Niet sonder reden doleren UwEdh. om* den groten handel der 
particulieren, nadien deselve niet alleen tusschen dit ende ’t vader
lant; maer ooc op ende van alle plaetsen van India sodanich in swangh 
gaet, selfs onder de meesten, dat qualyck bedeneken connen met 
wat middelen uyt te roeyen sal wesen; echter sullen gelyck in de 
Generale missive belooft, daer alle crachten toe inspannen, hoe
wel niet twyfelen of hetselve sal by velen weynich gunste baren.
enz.

Dewyl present geen meer als twee ordinaris raden op Batavia syn, 
namentlyc de Hrn van der Lyn ende Maetsuycker ende Hr. Gouver
neur Generael salr. ons op syn dootbedde, daer syn huysvrou pre
sent was, om versekeyde redenen gerecommandeert heeft den Hr. 
Caron in Tayouan te laten, daer beter dienst doen can dan hier, 
daer een vreemdeling is ende by resolutie verstaen is, dat de doen- 
maels presente raden, extra-ordinaris tot versterckingli van den raet 
ende UwEd. nader ordre mede een concluderende stem souden heb
ben, gelyck in de persoon van d,Hr. van Alphen effect sorteert, soo 
versoect syn E. mits desen gansch gedienstich, UwEd. hetselve soo- 
danich gelieven te doen continueren ende qualiteyt en gagie van 
ordinaris raet daerby te voegen, te weten byaldien UwE. resolveert 
iemant tot Gouverneur-Generael uyt het vaderlant te senden; want 
andersints geen ander gissingh maken, dan ’t aenstaende jaer als 
wanneer ons verbant expireert, met UwEd. permissie beyde nae Jt 
vaderlant te retourneren ende also present niet anders hebbende, 
willen desen hiermede eyndigen, enz.

In ’t casteel Batavia 1645, 12 July.

UwEd. verplichte dienaren: 
Joan Maetsuyker. 
Sirnon van Alphen.
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XLVc. De Raden van Indie, Joan Maetsuycker cn Simon 
van Alphen aan de Bewindhebbers der Gen. O. 
I. Comp. (Heeren XVII).

Edele Erntfeste, achtbare, voorsienige, seer discrete Heeren.
Met ’t fluytschip de Post 13 July voorleden, om UwEd. het over- 

lyden van den Gouverneur-Generael, salr. geheuchenisse, te verwitti
gen afgesonden, hebben UwEd. een particulier brief ken geschreven, 
wegen ons gevoelen nopende het generael gouvernement, oordelende 
beter te sullen wesen tot dien eynde een honorabel persoon uyt het 
vaderlant werde gesonden, als dat alhier een der presente Raden 
van India daertoe werde gepromoveert en willen gantsch verhopen, 
God Almachtich, aengeroerde fluyt spoedich en behouden in ’t vader
lant sal hebben gebracht en ons schryven UwEd. daermede wel ter 
hant sal syn gecomen, echter senden tot te meerder versekeringh 
hiernevens de copie, den inhouden als noch confirmerende, met ge- 
ïtereerde protestatie daer niet anders met voor te hebben, als der 
dienst van de Generale Comp. welcs welvaren te bevorderen met 
eede verplicht syn ende willen niet twyfelen of ons schryven sal by 
UwEd. ooc daervoor gehouden worden, alhoewel (gelyc ons nader- 
hant bekent geworden is) de heer Cornelis van der Lyn in syn par
ticulieren brief aen UwEd. per voorn. Post geschreven, UwEd. ge
tracht heeft wys te maken, wy hem sinisterlyck gesocht souden heb
ben van de successie des Gouvernements te priveren en dat ten ge
valle , soo seght, van den Gouvemr. Generael salr.1 wien die danek- 
baerheyt schuldigh waren, over dat ons voorleden jaer sonder advis 
van Rade gepromoveert soude hebben, d’eene tot ordinaris en d'ander 
tot extraordinaris Raet van Indie, hetwelck onwaerachtich is en met 
syn eygen hantteykeningh gedodet wort, staende wel uytdruckelyck 
in de resolutie dienaengaende genomen, onder dato 27 July voorl. 
jaer (waervan ’t extract hier nevens gaet) gespecificeert, sulx een- 
stemmich geresolveert ende gearresteert sy, sodat ons verwonderen 
hoe syn E. sich niet gescliaemt heeft, UwEd. die onwaerheyt aen

1. Hieruit blijkt, (lat (lc leden der lloogc regering, middelen bezaten om tu 
weten te komen, wat één hunner in een * particulieren» brief aan de Bewindhebbers 
schreef. Uit zulk één trek leert men den toestand van onderling wantrouwen cn be
spieding te Batavia, kenucu.
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te schry ven en doet daermede niet alleen ons, maer ooc voornament- 
lyck de loffelyke gekeuckcnisse van den Gouverneur Generael salr. 
injurie ende ongelyc, ons, dat wy in soo een gewichtige saké eer 
en eet aen een syde stellende ter contemplatie van Syn liooghge- 
daclite Ed1. anders geresolveert souden hebben, als behoorden en den 
Gouverneur Generael, dat uyt een opgenomen liaet, gelyc seght, 
sicli soo verre soude hebben laten vervoeren, dat op syn dootbedde 
liggende en sicli bereydende voor den Rechterstoel Gods te verscky- 
nen, alwaer rekenschap van syn rentmeesterschap soude geven, hem 
met sinistre practiquen, ten ondienste van de Comp. getracht soude 
hebben, de successie des Gouvernements te ontsetten, hetwelc een 
groote godlooskeyt soude syn geweest ende van syn Ed1. lofiyker 
memorie niet gepresumeert, laten staen geseght of geschreven behoort 
te worden en doet Syn Ed. daermede wel blyken met een ondanck- 
baren geest begaeft te wesen, want so iemant in India, so heeft hy 
groote weldaden van den Gouverneur Generael saK genoten, die 
hem van clein opgequecct en tot syn jegenwoordige gelegentheyt ge - 
vordert heeft, sullende hem ooc geern tot syn successeur hebben ge
had, gelyc syn successive brieven aen UwEd. geschreven daer de 
gethuygen van syn, ten ware hem naderliant van tyt tot tyt grote 
redenen ter contrarie voorgecomen waren, die hem hadden gemoveert 
syn vorige advisen te rctracteren en nu UEd. te gemoet te voeren 
beter te sullen syn, een gequalificeert persoon tot syn vervanger uyt 
het vaderlant wierd gesonden, gelyc verhopen geschieden sal. Dat 
de Ed. van der Lyn wyders voorgeeft, hy den Gouverneur saliger 
eenige malen over syn leven ende fautcn vermaent en berispt soude 
hebben ende daermede desselfs ongunst op syn hals gehaelt, is immer 
soo onwaerachtick als het vorige en sullen, die de gelegentheyt heb
ben gehad hem omtrent den Gouvernr. Generael wat nader by te 
wonen, wel connen gethuygen noyt de couragie heeft gehad, sulcx 
te denken, laten staen te doen, synde niet dan een pure calumnie 
om daermede het jonghste advis van den Gouverneur Generael salr. 
buyten credit te stellen, als voortgecomen uyt een gepassioneert en 
wangunstich gemoet.

Hoeverre nu UEd. gemeld schrijven van Syn Ed. salr. nevens ons 
advis dienaengaende, in acktingh genomen ende wat over liet ge
nerael gouvernement goetgevonden ende gearresteert sullen hebben,
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sullen mette naeste schepen verlangen te verstaen ende ondertussehen 
niet nalaten na vermoghen te betrachten UwEd. affairen hier te lande 
wel mogen gaen, gelyc, Gode sy lof! tot noch toe met ’t afsterven 
van den Gouvernr. Generael salr. dat weten, ten principale geen ver- 
achteringh hebben geleden. In ’t eerste hebben ettelycke malen wat 
stribbelingh gehad, ontstaen omdat de Ed. van der Lyn alles, selfs 
de gewichticliste saken socht alleen te doen en na syn fantasie te 
dirigeren, sonder ons te kennen, daer ons tegen hebben gestelt ende 
te wege gebracht, hem naderhant wat beter heeft gecomporteert, ver
hopende hem voorts wel in devoir te houden, te meer nu de Ed. 
Carel Reyniersz tot onse adsistentie hebben gecregen. Echter con- 
nen uyt het jegenwoordige wel afmeten hoe onverdraechelyc soude 
wesen, byaldien tot de supreme qualiteyt geadvanceert wierd, sul
lende de raden van India, niet meer by hem geacht wesen als jon
gens, die het werk mede tot haer verantwöordinge hebben lopende.

De Gouvernr. Generael salr. had ons op syn dootbedde, gerecom- 
mandeert syn overlyden UwEd. op ’t spoedichste met een expres
schip te verwittigen en had de fluyt de Post, dieselve maent oock 
wel gereet connen wesen, byaldien de E. van der Lyn desselfs ver
trek van tyt tot tyt niet uytgestelt en getracht had UwEd. van die 
nodige advisen te frustreren, gelyc ooc voorseker geschiet soude syn 
ten ware wy sulex vermerekende, eyndelyc hem als met gewelt, 
daertoe gedwongen hadden, sodat niet voor 13 July, weynich dagen 
min als drie maenden, na des Generaels overlyden van dese rede 
vertrocken is, waervan in onse vorige versuymt hebben onse onschult 
te doen ende nu geschiet en also buyten dit ende generale missive 
present niet anders hebben om dese te prolongeren, willen hiermede 
eyndigen en Uwe Ed. enz.

In ’t casteel Batavia, 17 december 1645.
UwEd. trouschuldige dienaren, 

Joan Maetsuycker, 
Simon van Alphen.
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XLVI. De President en Kade van Indie aan de Be
windhebbers der Gener. O. I. Comp. (Hee- 
ren XVII).

Batavia, 17 December 1645.
Door, enz..........................................................................................
In des Mattarams lant is desen jarc grote sterfte geweest, dat nu 

cesseert, egene teekenen noch gerucht van oorloge worden vernomen, 
hout hem, die moedige vorst, nu ganscli stil; de Javanen varen 
ende weder seer gerust met redelycken toevoer van alderhande

maer
over
lyfftochten ende rys, immer sooveel den burger nodigh heeft, daerom 
God de voorste, hier niet verlegen sullen vallen, also vanBimaende
andere plaetsen goede quantiteyt wort aengebracht........................

Tot de relaxatie van onse ellendige gevangenen (die op den 2 
September nogli 33 personen in ’t leven waren) is weynich apparen- 
tie, daertegen blyven de moorse priesters nogli in ons gewelt, God 
geve • haer eenmael gewenste verlossinge. Acht synder, die daer 
vrouwen en kinderen hebben. Met den Coningh van Bantam hebben 
bestant van vrede voor den tyt van thien jaren gemaect, daervan 
het contract ten wederzyden met ondertekeninge is bevestight, dic
terende, dat alle fugitiven, soowel onderdanen, lyffeygenen als debi
teurs, wedersyts sullen worden gerestitueert ende dat malckanderen 
in alle swarigheden, die een van beyde plaetsen mochten overcomen, 
als oprechte vrunden alle mogelycke hulpe ende bystant sullen doen. 
Dit contract is tot Bantam in ’t bywesen van onse gecommitteerde 
coopluyden, Dirck Snoek ende Huybrecht van den Broeck, welke 
tot dese vredehandelinge zyn gebruickt, ende ingevolge tot Batavia 
in presentie van hare gecommitteerden met de behoorlycko solemni- 
teyten geproclameert, gelyck in Batavia’s daghregister ende onse 
resolutien onder 2 en 4 Sept. passato breder is te sien. God geve 
oprechtelyck mach werden onderhouden, onderwylen sullen altyt wel 
op hoede syn ende die natie niet meer vertrouwen als haer boos 
naturel meriteert, na cunnen vernemen, hebben dese vrede eenelyck 
uyt vrese van den Mattaram aengegaen, alsoo daervan dapper ge- 
dreycht wierden ende doenmaels grote sterfte in Bantam was, dat
nu gecesseert is. Tot nog toe comporteren haer wel ende vernemen 
de minste invasie niet enz.
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XLVII. Contract van vrede tusschcn het rijk van 
Bantam en de Ver. Nederl. geoctr. Oost-Ind. 
Comp.

Resolutie van President en Raden van Indie, Saterdagh 
den 2cn Septemb1 A°. 1645.

Resumerende by forme van discours ’t substantiële rapport van 
onse gecommitteerden, Dirck Snoeck ende Huybrecht van den Broeck, 
beyde op gisteren naer goet verricht van saecken met drie Javaense 
gesanten de retour van Bantam verschenen, medebrengende wegen 
beyde de Sultans riposterende brieven, nevens 3600 gantangh rys 
ende 20 buffels tot een geschenc, dat buyten ordinaris van alle vorige 
donatien excessyff ende soo ’t scliynt ten principale streckende is 
tot danckbaren recompens van 't gedonateerde, als sonderlingh tot 
corroboratoir teecken van ’t thienjarigh bestant aldaer in uyterlycken 
forma, twee dagen langh gantsch statigh met plausibel advoy der 
ingesetenen geproclameert waren, daerom de Javaense gedeputeerden, 
mits solemneele inhalingh der voors. brieven, op stanty in rade van 
India gecompareert, voorstellende by propositie dat alhier door man- 
daet der regerende overheyt de bevestingh des geseyde vrede van 
gelycke in ’t publyck moght voortganc nemen, ingevolge seecker 
vertlioonde acte, vervattende in haer selve eenige confederatoire 
poincten, alle ter ordre van de respective sultans in de Maleytsche 
tale ontworpen, door onse signature als vast en bondigh rnoglit wer
den becraghtight. Bleeff dienaengaende gestatueert, dat men de 
geaccordeerde vreede by commissie van ’t corpus des E. achtbaren 
raet van justitie, den baljuw en captn deser stede, als beyde de hoof
den der Maleytsche ende Chinesche ingesetenen, omme de minste 
difiidentie te geven in ’t bywesen van dito gesanten, mede twee 
dagen achter den anderen op liet reputatieust te paert met trom
melen en trompetten door de stadt voor al de werelt aen de Oost
ende westsyde notificeren sal, reserverende soolangh de subscriptie 
van ’t vredich contract tot ons op gevolghdo translaet den porti- 
nenten inlioud van hun insinuatoire meningh kenbaer werde, synde 
den E. Simon van Alphen gedefereert, 't gerequireerde concept ter
proclamatoire acte jegens prefixen tyt in te stellen........................

(was get.) Comelis van der Lyn, Joan Maetsuycker, 
Simon van Alphen.
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Resolutie van President en Raden van Indie, Maandag 
13 Sept. A°. 1645.

’T confederatoir intenditli van die van Bantam naer uytterlycke 
schyn genoechsaem ten goede colligerende uyt de becomen translaten 
des Sultans missive ende de gerescribeerde poincten van vrede, die 
wy bevinden naer examinatie raisonabel en buyten prejuditie van 
onsen staet ingestelt, sullen deselve by goetkeuringli ter presentie 
van hare gedeputeerdens, met subscriptie ende Comp3 zegel achter- 
volgens versoec bekrachtigen en de daerop ’t geconcipieert edict van 
thienjarige alliance, conform resolutie den 2 deser gantsch statelyc 
laten effect sorteren, mits dat de schriftelycke poincten van accoort 
door de respective sultans ongeteeckent herwaerts gesonden, mede 
sullen worden gesigneert, daervan de gesanten, qualitate qua, assen- 
tiante (?) (suffisante?) toesegginge doen. Godt geve maer het aen- 
gevange bestant van die diffidente natie!

De beraemde poincten ter bevestingh der getroffen unie dicteren 
articulatim:

1. Soo gedurende de gecontracteerde vrede gebeuren mogt, dat 
ymant der onderdanen van Bantam naer Batavia ofte wel der onder
horige subjecten van de stadt Batavia naer Bantam fugitijf qiiame te 
worden, sal van alle de weghgelopene prompte restitutie geschieden.

2. Dat onder voors. restitutie ooc begrepen sullen syn, alle fugi- 
tijve debiteurs, tsy Javanen ofte Chinesen, die schuhligh op Bantam 
synde, hun naer Batavia en vice versa debet op Batavia staende 
hun naer Bantam, onder wat pretext het sy, sullen comen vervoegen.

3. Dat men malcanderen in alle swarichedcn, die een van bcydc 
landen mochte overcomen, als oprechte vrunden behoorlycke bystandt 
ende hulpe bewysen sal.

Nemende het gemaect bestant syn aenvancq op den 5dcn dagh van 
de maent Radjap 1, des jaers Nebve Mahometh, daerjegens by ons 
sal werden gecomputeert, van primo September des jaers onses Ilee- 
ren Heylants ende Saligmaeckers, Jesu Christy, A". 1645.

Den instel van ’t vredigh Edict luyt als volght:
D’ Heeren Raden van India, allen dengenen, die desen sullen 

sien ofte lesen, saluyt! doen te weten: alsoo jongst in onsen rade

1. Vlle maand, ook Kapitoc cn Rcdjaboen genaamd.
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op considerable ende politycque insichten tot continuative onderhou- 
dingh van vrede tussclien die van Bantam ende onsen staet, derwaerts 
over gecommitteerden gesonden hebben, ommc volgens propositie van 
den ouden ende jongen Sultan op nieuws een thienjarigen bestandt 
te treffen, ende alsnu tot teecken van gevolghde ratificatie eenige 
Javaense gedeputeerden expres uyt Bantam, integendeel hier in loco 
verschenen syn, om de proclamatie van ’t geseyde bontgenootschap 
even als daer, in ’t bywesen van onse gecommitteerden is geschiet, 
op geconditioneerde articulen te sien effect sorteren, tenderende ten 
principale tot opposityve tegenstandt van onsen algemeynen vyandt 
den Mattaram ende syn staetsuclitige adherenten, soo ist: dat wy 
alle ende een yder sonder onderscheyt van natie pr desen insinueren 
onse nieuw gemaecte alliance ende confederatoir concept buyten ge- 
volgh ende hanthaveningh van de vyantlycke attentaten tegen onse 
geconfedereerdens punctueelyck te achtervolgen, op peene dat alle 
verbreeckers als eontramineurs ende violateurs van ’t gemaecte be- 
stant aen den lyve, ten exempel van alle de werelt, buyten conni- 
ventie capitalyc gestraft sullen werden, alsoo wy sulcs ten dienste 
van de republycq sodanigh bevinden te belmoren.

(was get.) Cornelis van der Lyn, Joan Maetsuycker, 
Simon van Alphen.

XL^VIII. De Gouverneur-Generaal 1 Cornelis van der 
Lyn en Rade van Indie aan de Bewindhebbers 
der Gen. O. I. Comp. (Heeren XVII).

Batavia, 15 January 1647.

De sevcn retourschepen, enz............................................................
Met den nieuwen Sousounangh Mattaram 2 syn (Gode zy loff)

1. Cornelis van der Lyn was inmiddels, na aanschrijving van het opperbestuur in 
Nederland, sedert 10 Maart 1646 als Gouverneur Generaal van Nccrlands-Indic op- 
gelrcdcn.

2. In de brieven uit Indie vnu 1646, welke, naar het mij voorkomt, niet meer 
volledig in het Ilijks-Archicf aanwezig zijn, treft men •hoegenaamd geen berigteu

omtrent Mataram, noch ook omtrent den dood van Socsoelioenan llngoeng Seno- 
pali. Van elders is het echter bekend, dat llngoeng of op het einde vnu 1645 of in
aan
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bevredicht ende de gevangenen aen wedersyden gerestitueert, onder 
soodanige conditiën als met desselffs gesanten hier in Batavia is be- 
slooten ende in ’t resolutie boecq, onder dato 24 Sept. passato, staat 
geregistreert1 waerdoor den toevoer van rys en andere maintementos 
accresseert ende goeden aftrecq in de cleden geeft, tot groot soulaes 
van onse burgers ende om die trouwloose natie niet te veel acces 
in de stadt te geven ende voor haar quade practycquen bevryt te 
blyven, soo hebben buyten aen de noortsyde van de stadt, in ’t in- 
comen van de riviere een nieuwe gracht ofte haven gemaect om de 
prauwen daerin te doen leggen ende de Javaanse passar ofte marct 
te houden, daertoe de plaetse rede geprepareert ende voltoyt is .
...................dat ons ende d’ingesetenen groote gerustheyt sal by-
brengen ende Javaentgen wel soo omsichtich maecken, dat niet licht 
iets sal durven atlenteren, daervoor oocq wel op hoede sullen syn, 
ende de vruntschap sooveel mogelycq trachten te onderhouden.

Die van Bantam syn hierover seer bevreest ende t’onvreden, echter 
houden liaer stil ende verlaten hun op de tkienjarighe vrede, anno 
passato met ons beslooten, dien oocq onderhouden ende den Pango- 
ran daervan eerstdaeglis met een besendinghe verseeckeren sullen, 
om alle misvertrouwen te weren ende goede vrunden te blyven, soo- 
dat nu de oude langh gewensclite tyt van vrede aen desen cant 
beleven, die God geve, altyt met progres mach continueeren, amen.

Met dese vrede sal Batavia seer toenemen, dat alrede in den toe
voer van rys ende de veyligheyt der velden gcwaer worden, sulcx 
de landen omtrent dese stadt seer getrocken worden ende yder een 
tracht syn verlatene thuynen weder te hanthavcncn, noch veele lan
den daerby schoon te maecken ende te beneficeren, dat goeden voort- 
gancq neempt ende een lust om sien is, enz.....................................

Batavia, 15 January 1647.
Cornelis van der Lyn, Caron, Carel Reiniersz, Ant. Caen, B. von 

Dutechum.

den aanvang van het jaar 164G is overleden, (zie o. a. Corte Beschrijving van ’t 
eylant Java, door Rycklof van Goens, 11.) en opgevolgd door zijn tweeden zoon, die, 
volgens Ilagcman en anderen, gedurende zijn leven den naam van Mangkoc-Rat droeg 
en na zijn dood Tagal-Arocm of Tagal-Wangi werd genoemd.

1. Den inlioud dier resolutie vindt men terug in n°. XLVIIIc,
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XLVIIIft. Missive van Gouveraeur-Generaal en Rade 
van Indie aan Toemenggoeng Wiro-Goeno 
eersten raad van den Soesoehoenan van 
Mattaram. 1

)

De raden van India senden desen brieff aen haren broeder Keay 
Tommagon Wieragoena, eersten raet van den Sousounangh Mattaram, 
groot van verstant en beminder van do vreede, die toewenschen 
een lancq ende gesont leven op der aerde.

Heer Broeder, met Anga Gieuwa Serrapada ende Pattrasara heb
ben wel ontvangen uwe Excics aengenamen brieff, nevens 200 Gan- 
tangs ryst ende 20 capoenen, waeruyt UwExics gesontheyt ende dat 
den wegh tot den vrede tusschen ons en den nieuwen Sousounangh 
Mattaram soect te bcwercken, raet groote blydschap hebben verstaen, 
dat ons oocq oorsaecke gegeven heeft om met voors. gesanten daer- 
over wytlopich te spreecken ende den vrede selver te comen ver- 
soecken, ’t welcq sy mede dienstich oordeelen, om eenmael als vrun- 
den te leven tot welstant van des Sousoimanghs landen ende de in- 
gesetenen van dien, waertoe wy met oprechter herten gants gene
gen syn, ende om sulcxs in effecte te bethoonen, senden nu onsen 
ontfanger Sebalt Wonderaer met twee schepen naer Samarangh nevens 
de priesters Qucay Hadje en Surack Saksi ende de 5743J realen 
van 8ten om tegen onse gevangenen, die noch in den Mattaram syn 
te verlossen ende de gcmelto priesters met het geit, dan aen Uwe 
Excics gecommitteerden over te leveren, oocq wyders een onverbreec- 
kelycke vreede metten anderen te maecken ende voortaen metten 
Sousounangli Mattaram als oprechte vrunden te leven. Wy versoecken 
dan vruntlycq, dat Uwe Exc. nae syn groot vermogen by den Sou
sounangh Mattaram desc goede sacckc ten effecte gelieff te brengen,

1. Blijkens resolutie van G.-G. en Baden, dd. 14 Julij 1G46, had "Wiro-Goeno 
een brief en gesanten, namens den nieuw opgetreden Soesoehoenan aan de llooge re
gering te Batavia gezonden, met de verklaring dat de Soesoehoenan opregte genegen
heid had tot vrede, indien G.-G. en Baden ook van hunne zijde daartoe aanbiedingen 
deden. Be llooge Begcring besloot daarop, Scbald Wondcraar, ’s Comps. ontvanger 
te Batavia nnar Samarang af te vaardigen met dcu Hadji, de priesters en de 5000 
realen, welke in 1G43 uit het Eugelschc schip do Bcformatic waren gcligt (zien0. XL) 
en sedert te Batavia waren aangehouden, ten einde die tegen de in Mataram ge
vangen Nederlnnders in te wisselen. Behalve eene instructie kreeg S. Wondcraar 
ook bovenst, missive aan Wiro Goeno mede.
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wanneer oocq bereyt syn voor den Sousounangli Mattaram ende Uw 
Ed. te bestellen, soodanige clcden ende rariteyten als van tyt tot 
tyt sult gelieven te ontbieden, waervan dan monsters sullen verwachten 
om deselve op Coromandel ofte andere plaetscn te ontbieden, enz. . . .

Wy versoecken dat Uwe Exic onsen ontfanger spoedich gelieff te 
depeeberen, alsoo de schepen tegen onsen vyant, den Castiliaen naer 
Manilha moeten gebruycken, enz.

Tot teeken van ons oprecht lierte ende een broederlycke affectie, 
senden Uwe Exic tot een gi-oete, twee stucx syde chinees, etc. . .

God beware uwen persoon in langli en gesont leven. Int Casteel 
Batavia, XIX July 1646; onderstont: de Raden van India, ende was 
onderteeckent: Coraelis van der Lyn, Carel Reiniersz. ende Simon 
van Alphen.

XLVIIH. De Gouveraeur-Generael, Cornelis van der 
Lyn aan den Soesoehoenan van Mataram 
dd. 25 Oct. 1646.

Groot machtichsten Heer ende Conincq.
By ’t leven van Uwe Mayts heer vader, hebben lange jaren den 

vrede versocht; maer door ’t belet van quade menschen noyt geen 
gehoor becomen, tot dat met desselffs doot ende uwe May1, geluc- 
kige successie, Godt belieft heeft Uwe May1, te bewegen ons gedacne 
versoecq toe te staen ende den vrede in te willigen, ingevolge door 
den Tommagon Wieragoena de gevangene Nederlanders aen onsen 
ontfanger Sebalt Wonderaer voor Saraarangh hebt doen overleveren, 
welcke hier hebben ontfangen ende waervoor ten hoochsten dancqbacr 
blyven, naderhant syn de gesanten AbdulatylT, Intche Coederat en

1. Blijkens resol. van G.-G. cn Raden, dd. 24 Scpt. 1646, verschenen op dien 
dag, gezanten van den Soesoehoenan in de vergadering der llooge Regering, waarin 
zij schriftelijk zes punten ovcrleverdcn, waarop de vrede tusschcn den Soesoehoenan 
en dc Hooge Regering te Batavia zou kunnen gesloten worden. De vier eersten dier 
punten nam de llooge Regering onvoorwaardelijk aan, de twee laatstcn echter • onder 
reserve en limitatic.” Men vindt den uitslag dier onderhandeling en den inbond van 
het daaruit voortgevloeide contract van vrede, in de twee hierboven afgedrukte brieven 
van den Gouvern. Generael, de eerste aau den Soesoehoenan zelvcn, de tweede aan 
zijn eersten raad, IViro-Goeuo geschreven. Uit den daaropvolgenden brief, dd. 4 feb. 
1647, blijkt ten 6lottc, dat het contract van vrede ook van de zijde des Socsoehoc- 
nan’s is aangenomen cn bekrachtigd.
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Martasara met een brieff van den Tommagon Wieragoena uyt Uwe 
May*8 naem hier aengecomen en hebben ons de ses poincten van 
vredehandelinghe schriftelycken overgelevert, die nacr lectore ten 
principalen hebben toegestaan ende waerop den vrede met het los
sen van Canonsclioten solemnelycq is besloten, oocq alle Mayts ge
vangene onderdanen datelycq losgelaten ende aen gemelte gesanten 
overgelevert, gelycq Uwe Maj.t uyt deselve tot volcomen contente- 
ment (soo verhopen) mondelinge sal verstaen. Godt geve den vrede 
tot welstant van Uwe Majest*. landt eeuwich ende onverbreeckelycq 
mach duren, tot spyt van alle onser beyder vyanden ende welvaren 
der onderdanen.

Omme Uwe May*, onsent wegen te begroeten ende in syne Conincq- 
lycke successie gelucq te wenschen, mitsgaders syne ratificatie van 
de vrede te becomen, senden by desen onse gesanten, den Capt. Jan 
Harmansz., Thomas Haverlant en den capiteyn van de Maleyers 
Intclie Amat, nevens een present van: twee schone persiaense paer- 
den, yder met een geel laeckenscleet .verciert. Den schonen taefel 
diamant rineq, synde in handen van Keay Tommagon Wieragoena, 
twee schone gesneden en wel geschilderde schutsels, 34stucx schoone 
muscusballen in een sandelhouten doosjen, een casse met rooswater.

’T welcq uwe May1 in dancq gelieft aen te nemen, meer aensiende 
onse goede genegentheyt, als de waerde van ’t present, waermede 
ons bevelen in de goede gunste van Uwe Majest., wien Godt een 
lancq leven, gelucq ende voorspoet op der aerde wil gunnen.

In 't casteel Batavia descu 25cn October A°. 1646.
(was get.) Cornelis van der Lyn.

Brieff van den Gouverneur Generael, Cornelis 
van der Lyn aen synen broeder Keay Tom
magon Wieragoena, eerste raet van den 
Sousounangh Mattaram, groot van verstant 
ende beminder van den vroede, die toewen- 
schcn een langh ende gesont leven op der 
aerde.

Heer Broeder, met onsen ontfanger Sebalt Wondorner en uwe 
Extics gesanten, Abdulatyff, Intclie Cocderat ende Martasara, nevens

XLVIIIr.
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ónse Nedcrlantse gevangenen ende het present van 2000 gantangs 
rys, syn ons met groote vreuchde ende aengenaemheyt wel gewor
den twee uwer Extics brieven, daeruyt met groote blytschap hebben 
verstaen, dat de priesters Keay Hadje ende Sourack Sacka met de 
57434- realen tot des Sousounangs, ende uwe Extics contentement aen 
uwe Exüc in Samarangh waren overhandicht, ende dat uwe Extic by 
den Sousounangh Mattaram onsentwege sooveel hadde bereyt, dat 
onse gevangene Nederlanders aen onsen ontfanger heeft doen over
leveren ende toegestaen met ons in vrede te comen, onder conditie 
van de ses poincten van vredehandeling ons door gemelte gesanten 
schriftelycq overgelevert, die naer lecture ten principale hebben toe
gestaen ende waerop de vreede met het lossen van canonschoten 
solemneel is beslooten, oocq alle des Sultans Mattarams gevangene 
onderdanen datelycq losgelaten en aen gemelte gesanten overgelevert, 
gelycq uwe Extic uit desel ve tot vol comen contentement (soo verho
pen) mondelinge sal verstaen. Wy bedancken uwe Exüe ten alder- 
hooghsten voor de extraordinaire moeyten en arbeyt, die uwe Extie 
tot bcvorderinge van dit groote wercq heeft gepresteert, daervoor 
ten hooghsten dancqbaer blyven ende van tyt tot tyt met effecten 
sullen trachten te recompenseren, met bede tot den grooten Godt, 
dat den vrede tot welstant van des Sousounangs lant ende groot- 
maeckinghe van uwe Exties name, eeuwieh ende onverbreeckelycq 
mach duren, tot spyt van alle onser vyanden ende welvaren der 
landen onderdaenen.

De voorgedragen poincten syn dese :
Ten eersten, dat men den Sousounangh Mattaram sal laten weten 

wat deden ende rariteyten alle jaren uyt andere landen op Batavia 
aengebracht worden, ende daerbenevens een besendinge aen den 
Sousounang te doen.

Ten tweeden, ingevalle de Maj1. eenige personen tsy priesters ofte van 
wat qualiteyt datse mochten wesen, naer verre landen wilde versenden, 
dat wy gehouden sullen syn, die met onse schepen over te voeren.

Ten derden, dat men alle Mattaramse Javanen, die op Batavia 
gevangen sitten, sal moeten largcren.

Ten vierden, dat men alle persoonen, die om schuit ofT om eenige 
andere oorsaecke, geen uytgesondert, wechlopende, aen wedersyden 
naer gedanen eysch sullen restitueren.
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Dese artyckelen staen wy volcomen toe ende sullen soo achter* 
volcht worden.

Ten vylfclen, byaldien den Sousounangli Mattaram tegens ymant 
van syne vyanden mosten oorlogen, dat men hem bystant soude 
moeten presteren, Syn May* soude van gelycken doen.

Dit staen mede toe onder conditie, dat wy Syn May1 sullen assis
teren tegen diegene, daermede wy niet in vrede syn, gelycq Syn 
Majfc aen ons oock anders niet gehouden sal wesen te doen.

Ten sesten en lactstaij dat wy alle coopluyden onder Syn Mayfc 
sorterende op alle plaetsen vry ende liber met hunne coopmans- 
schappen souden laten varen, van gelycken de Maleyers, die naer 
des Mattarams lant tenderen, dit staen wy oocq toe, onder conditie, 
dat niet naer d’eylanden van Amboina, Banda noch Ternata mogen 
varen, alsmede niet naer, noch voorby Malacca, als met onse expresse 
passen, om van onse vyanden, die van Benjarmassingh ende Cotta- 
waringen (dat mede Javanen syn) te ondersclieyden ende by res- 
contre van onse jachten niet beschadiclit off genomen te worden.

In deser vougen is den vrede met de gemelte gesanten beslooten, 
waerop oocq hebben geresolveert onse gecommitteerde capiteyns Jan 
Harmansz, Thomas Haverlandt en Intche Amat aen den Sousounangk 
Mattaram te senden, soo om de May1 onsentwegen te begroeten, in 
syn conincqlycke successie gelucq te wenschen, onse presenten aen 
de May1 over te leveren, als wyders de ratificatien van den getroffen 
vrede te becomen. Wy versoecken dan vnmdelyck, dat Uwe Ext,e 
liaer in alles behulpich gelieve te wesen ende bewereken dat hare 
commissie tot contentement van den nieuwen Sousounangh mogen 
verrichten, dat ons lief sal wesen om te liooren ende verobligeert 
maeckcn, om alles met behoorlycque dancqbaerheyt te verschuldi- 
gen, enz................................................................................................

In 't casteel Batavia, desen 25 October A°. 1646.
(was get.) Cornclis van der Lyn.
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XLVIIW. Memorie voor den Oppercoopman Jan Har- 
mansz ende den Coopman Thomas Haver- 
landt, gaende met 7t jacht de Kievit ende 
de chaloup Banda in Ambassade aen den 
Sousounangh Mattaram, nevens onsen Capn 
van de Malleyers, Intche-Amat.

Vermits naer gedaene besendinghe aen den Tommagon Wieragoena, 
eerste raet van den Sousounangh Mattaram, de saecke sooverre is 
gebracht, dat onse Nederlantse gevangenen syn verlost ende daerop 
door hem, uyt den naem van den Mattaram gesanten herwaerts ge- 
sonden syn, om onder ses voorgestelde poincten met ons in vreede 
te comen, welcke naer examinatie ten principale hebben toegestaen 
ende ingevolge op den 24en September passato met geseyde gesanten 
den vreede daerop hier is beslooten, gelycq ui. bekent sy, ende 
dewyle deselve nu gereet syn om weder te vertrecken onder gedane 
toesegginge, wy van hier een besendinghe aen den Mattaram souden 
doen, ende jaerlycx daerin continueren, als by de geaccordeerde 
poincten blyct, die in de missive aen den Tommagon Wieragoena 
geïnsereert staen ende ul. tot naerichtinge in copie medegeven, soo 
hebben in rade van India goetgevonden ul. met 't jacht de Kievith 
ende chaloupe Banda in comp. van des Mattarams gesanten over 
Japara aen dcnselven te committeren; ghylieden sult dan daermede 
op morgen, naedat de monsteringe gedaen is, onder seyl gaen ende 
uwe reyse op 7t spoedigste naer Japara bevorderen ende daergecomen 
synde u nevens den gesant Aboulatiff 1 (die daer Sabandaer is) aen 
de Gouverneurs adresseeren ende naer begroetinge met een matige 
vereeringe versoecken, dat u met den eersten voor den Mattaram 
gelieven te convoyeren om u last te vol voeren, daertoe verslaen 
reeds volcq ende paerden gereet hout.

T7 cynde van ul. bootschap strcct nergens anders toe, als om den 
nieuwen Sousounangh onsentwegen te begroeten, in zyn coninghl. 
successie gelucq te wenschen, onse presenten over te leveren ende 
wyders syne ratificatie van den getroffen vreede te becomen, daeraen 
niet dubiteren, alsoo haer den vrede schynt ernst te wesen, die dan 
versoecken sult, door syn gcheele lant moet gepubliceert worden,

was ecu der gezanten van den Socsoc-1. Abdoel-atif, vermoedelijk een Arabier 
boeuan, aan de Hooge Regering te Batavia.
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waermede weder soo spoedich herwaerts snit trachten te keeren, als 
doenlycq is, daertoe wy den Tommagon Wieragoena versoecken syne 
nodige behulpmiddelen te contribueren, aen wien ui. haer in alle 
voorvallende saecken addresseren moet, alsoo de Gouverno van ’t rycq 
meest op hem rust ende veel te weeg brengen can.

Voor den Mattaram comende sult ghylieden Syne May4 onse mis
sive nevens de medegaende schenckagien, bestaende in twee paerden, 
twee schoone schutsels, 34 p^ muscusballen, een casse rooswater 
ende een vaetjen wyntint, nevens den diamant rincq in handen van 
Keay Wieragoena berustende, met behoorlycque eerbiedinghe van 
onsentwege presenteren ende uwe voorsz. commissie met alle beleeft- 
heyt, naer die lants costuyme, mondelinge voordragen ende Syn 
Maijesteyt wyders aendienen, hoe wy op ’t hooghste verheught syn, 
nu eenmael naer langh verloop van tyt metten anderen in vrede 
gecomen syn, dat dien volgende niet hebben willen naerlaten, Syne 
Mayi te doen begroeten, ende met twee schoone paerden, de beste 
van onse stal te bedeneken, wel wetende hy een liefhebber van 
vreemde paerden is ende dat Syne May1 voortaen met ’t gene van 
hier soude mogen begeren naer vermogen sullen gerieven, in somma 
gebruyct sooveel complimentos ende sausen van de hoven als in 
sulcke saecken vereyscht worden ende ui. weten die natie mede 
gedient syn, hout u oock altyt zedigh ende reputatieus, mitsgaders 
’t medegaende volcq onder goet gesagh ende discipline, ten eynde 
uwe commissie met eer ende respect volbrengen meught. De mede
gaende schenckagien aen den Tommagon Wieragoena ende den Tom
magon Mattaram sal ul. met goet fatsoen overleveren ende hare 
gunste sooveel soecken te capteren als doenlycq is, aen andere groote 
meesters in 't hoff van den Mattaram synde, sal ul. mede daer 'tte 
passé comt, wel eenige geringe vereeringe mogen doen, om te meer 
vrunden te maecken uyt de goederen die ul. tot dien eynde mede- 
geven, waervan Sr Jan Harmensz. de administratie nevens de pré
séance van dese legatie bevolen blyft, om daervan goede reecque- 
ninge te houden, ende ons schriftelycq rapport te doen, enz.. . .

Soo dor van stactssaecken ende ’t beoorlogen van Bantam ge- 
sproocken wort, sal ul. de May1 aengaende Europa naer vermogen 
ende met de waerheyt dienen, doch wegen Bantam sal ul. niet anders 
repliceren als dat daermede voor 10 jaren in vrede getreden syn,

V. 19
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sonder yets meer te seggen, maer op de Javaense maniere excuse- 
, dat ghy op saecken, welcke alleen tusschen grooten affgehandelt 

moeten worden, niet en souden derven onderwinden t’antwoorden, 
maer die aen ons bevolen laten blyven.

In de stadt Mattaram syn noch tliien Nederlanders, die besneden 
ende daer getrouwt syn, soo deselve by dese gelegentheyt van de 
Mayest. hare demissie conden obtineren, sal ul. haer uyt onsen name 
pardon toeseggen ende mede herwaerts brengen; maer daerom tot 
nadeel van de vreede instantie te doen, begeeren (wy) niet, ende 
hebben dan liever dat daer soo lange blyven tot selffs gelegenheyt 
sien herwaerts te comen, wanneer haer dan oocq van pardon ver- 
seeckeren ende des begeerende daervan acte verleenen meught, soo 
synder nogh verscheyden Mardyckers ende onse burgers slaven in 
den Mattaram gevangen, die mede op ’t gevouchlyckst procureren 
en herwaerts brengen sult, enz.............................................................

Naer ’t seggen van den gesant Abdulatyff leyt in Japara groote 
partye houtwaren, toebehoorende den Keay Wieragoena, dat gaern 
aen ons soude vercoopen, ul. cunt het besichtigen ende daervan mon
sters mede brengen nevens den uytersten prys. Wegen residentie in 
Japara te nemen ofte met onse passerende schepen daer te comen 
handelen, sal ul. versoecken (dat) wy in dien gevalle vryendeliber 
negotiëren ende naer ons believen weder vertrecken mogen, sonder 
van yemant daarin geimpedieert te worden, enz.................................

ren

........................................... waermede afbreeckende wenschen ul.
den segen des Heeren en een corte behouden wedercompst, amen. 
In ’t casteel Batavia, adi 25 October a°. 1646- (was get.) Cornclis 
van der Lyn, Carel Reiniersz. en Simon van Alplien.

XLVIIIe. Brlcff van den Gouvemeur-Generaeï Cornclis 
van der Lyn, aen den Sousounangh Matta
ram, die Godt lange jaren in vrede ende 
gesontheyt wil laten leven.

Grootmachtighsten Heer ende Coning!
Met onsen capiteyn Radja ende cap. Intche Amat, als uwe May

i

i

i
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expresse gesanten, Angapraya ende Soeta hebben Uwe Mayts twee 
aangename brieven ende bygesondene vereeringen, als swarte lasca- 
ryns, wel ontfangen, daervoor ten hoogste danckbaer blyven ende 
hebben uyt deselve als der gesanten mondelinge rapport, met groote 
blytschap verstaen, dat uwe May4, den vreede hier in Batavia met 
syne gesanten Abdulatyff ende Intche Coederat beslooten, geratificeert 
ende daerop onse gesondene vereering aenvaert heeft ende princi- 
palyck, dat Uwe Mayfc. gesont ende van vast voornemen bleeff tot 
den eynde syns levens daerin te continueeren, ’t welcq wy van onse 
syde met een opreght hart mede beloven te doen, dat kenne den 
Grooten Godt, dien wy daarom altyt sullen bidden ende geen quade 
menschen geloven, welcke den vrede mochten soecken te verhinderen 
maar soo der eenige misverstanden quamen te ontstaen, sullen wy 
deselve Uwe May1, by missive bekent maecken, desgelycks, wy van 
Uwe MaytB syde mede versoecken, opdat alles onder ons beyden op
recht ende sonder eenige verwyderinge magh affgepitchaert worden, 
gelyck onder groote Heeren gebruyckelyk is, ende wy hier aen Uwe 
Mayts gesanten ons hart dienaengaende geopenbaert hebben, opdat 
de landen en onderdanen in welvaren mogen toenemen ende wy met 
malcanderen altyt in onverbreecklycke vreede blyven, in spyt van allen, 
die het benyden, enz. enz...................................................................

Tot een groete ende eygen gebruyck, senden (wy) Uwe Mayfc. een 
schoon vierroer, dat in dancke gelieft aen te nemen, waermede wy 
Uwe Mayfc in Godes bewaringe bevelen.

In ’t casteel Batavia, Ady 4 february 1647.
(was get.) Comelis van der Lyn.
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XLIX. STAAT, opgenomen en bijeengebragt uit de boeken der Gei
1640—1702, waaruit hier medegedeel
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ƒ800000 ƒ5212135 ƒ795591 

1200000 5330642 638229

ƒ 92452 ƒ 2442A°. 1640 3560 ƒ94881717

66469 13260* 1641 

» 1642 

n 1643

* 1644 

n 1645 

» 1646 

„ 1647 

» 1648

* 1649 

„ 1650

4000 83600221

1600000 6012150 1001884 129128 3172374500 7820 9 614

1000000 4734825 835492 53284 1805004250 100149220

3824419 861512 507251000000 305292 929574350019

3771561 894866 670001000000 199368,102070918 3600

600000 845466 238585 10992373650 3716177 6697814

400000 3319188 10840992900 920992 65054 16934413

3225 800000 61856 279417 101847414 3451222 993095

3600 400000 938407 177135 126636913 3309146 93610

152321 126722514 3000 400000 5859688 829250 60358

1. De overige gedeelten van dezen belangrijken staat, zullen wij in de volgende dcclen, naar
2. Omtrent deze kolom, geeft de advok. van Dam, deze toelichting: de macuthuyrcn, die 

circa bedragen de helft van ’t geheel en die van de andere Camcreri, d’ander helft.
3. De convoygeldcn by de Camer van Amsterdam van d’inkoincudc goederen betaclt, vallei-'

n
!
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0. I. Comp., door den advokaat der Comp. P. van Dam, over de jaren 
le jaren 1640—1650 1, aantoonende:

"èisl&f! Gentralcn stad 
hier tc lande, waerby 

gesien wort wat de Comp. 
in ieder jaer 

te boven of ten agteren 
komt

Af gif ten of uytdcylingen, 
hier te lando

gedacn, volgens resolutie 
van do

vergaderingh van do 
Scventiene.
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P
15°/o in nagelen kf&. 
25°/0 in geit.
als boven.

ƒ5412842 /11592461 ƒ2680155 te quaet. 

371996 te quaet. 

47749 te quaet. 

1601768 te quaet. 

341153 te boven.

ƒ1198530 

304941 927931863337113585480

9405198 50 in gelde.

15°/0 in nag. ütSt. 50.
25°/0 in nag. & St. 50. 
20#/0 in gelde.
geen.
25^| in g®lde. 

geen.

25 in gelde.

30 idem.

740543 7194009

3227882 5563972 9468195748446

5586200 85889641951793 562815

1289989 te quaet. 

770939 te quaet.

4583474 80813061170826

2628853 1189765 5191116 8162894

1968015 °j> 591567 te boven.83233886105180 

2149508] 649748 4483215 

1230067j 1324176; 5659306

499586 te quaet. 

1106919 te quaet.

8028898

8493022

20 idem.955865' 856154 9220384 496927 te boven.10207645

an de tijdvakken daarin tc behandelen, opncmcn.
e Camer van Amsterdam, jaerlycx syu betaelt, als werdcndc staat gcmaeckt, dat dcselvc circum

:*n aensien van d’anderc Gameren, deselve considcratien. — (P. v. D.)


