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INHOUD.

!Bladz.
Inleiding xvii

Brieven naar Japan:

„ Gerrit Fredericksz. Druyff

„ de koningin .
„ Gerrit Fredericksz. Druyff

,, Padoucka Sarinara
,, Gerrit Fredericksz. Druyff

,, Gerrit Fredericksz. Druyff
,, Hendrick Jansz

„ Leonard Camps 
„ Elbert Woutersz. 
„ Jacques Specx
„ Willem Jansz.

Brieven naar Patani :
aan Hendrick Jansz.

1615 Oct.21
1616 Mei 11

14
97

10
98 
226 
236 
360 
365 
374 
418 
423 
552 
555 
571 
573 
688 
702 
707
710 
716 
745 
756

1
5

104
232
368
534
560
570
652
703
704
714
725
728
730
747
749

1615 April 10 aan Jacques Specx 
1615 Juni 10 
1616 Mei 14 
1617 April 23 
1618 Maart 30 
1619 April 4 
1619 Juni 2 
1619 Juli 2 
1620 Febr. 28 
1620 Mei 3 
1620 Mei 4 
1620 Mei 30 
1620 Juni 13 
1620 Juni 13
1620 Juni 13
1620 Juni 26
1620 Juni 26

1615 Juni 10
1616 Mei 14 
1617 April 17 
1617 April 23 
1618 Maart 30 
1618 Maart 30 
1618 April 4
1618 Aug. 29 
1618Sept. 4 
1619 Mei 23 
1619 Juni 2 
1619 Juli 2 
1619 Juli 2
1620 April 21 
1620 Mei 3 
1620 Mei 15 
1620 Mei 15 
1620 Mei 30 
1620 Juni 23 
1620 Juli 3 

Brieven naar Joiior:
aan Abraham van den Broeck 

„ denkoning
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aan den koning

aan Steven Doensz. van Groenendijck

»> » >>
„ Jacob van der Burcht

!

„ Pieker Dircksz. Deucht 
„ Jacob van der Marot.

aan Adriaen Block Martensz.
„ Steven Coteels....

>> >> » » • • • • 
„ Steven Doensz. van Groenendijck 
„ Jacob van der Marct ....
„ Steven Doensz. van Groenendijck 
„ Jacob van der Marct ....
„ Nehemia de Hacn.....................
„ Jacob van der Marct ....

„ den gouverneur . . . . 
,, Balthasar van Eyndhoven 
,, de gevangen Nederlanders 
„ den gouverneur .... 
„ Jacob van der Marct . . 
„ Willem den Dorst . . . 
„ Jacob van der Marct. . .

18
19

Blatlz.
396
402

17 
32 
37 
41 
62 
63 
75 
77 
86 
98 
117 
136 
139 
141 
145 
147 
149 
167 
198 
199 
206 
225 
246 
247 
268 
277 
290 
805 
316 
829 
315 
349 
858 
878 
382 
384 
401 
411 
412 
420 
422 
435 
480 
482

„ „ » » »•••••
„ de overhoofden van ’t schip Hoorn

Brieven naar Amboina:
1615 Nov. 3
1615 Nov. 3

1618 Juni 3
1618 Aug. 15

Brieven naar Japara:
1615 Nov. 3
1615 Nov. 23
1615 Dcc. 8
1615 Dcc. 10
1616 Jan. 7
1616 Jan. 7
1616 Maart 3
1616 Maart 5
1616 April 5
1616 Mei 11
1616 Mei 26
1616 Juli 14
1616 Juli 29
1616 Aug. 29
1616 Sept. 21
1616 Sept. 21
1616 Sept. 23
1616 Oct. 21
1616 Nov. 7
1616 Nov. 7
1616 Nov. 11
1617 April 10
1617 Mei 25
1617 Mei 25
1617 Aug. 13
1617 Nov. 13
1617 Nov. 20
1617 Dec. 1
1617 Dec. 5
1617 Dec. 30
1618 Febr. 8
1618 Febr. 13
1618 Maart 21 „
1618 April 17 „
1618 Mei 11
1618 Mei 11
1618 Juli 16
1618 Aug. 21
1618 Aug. 21
1618 Aug. 29
1618 Aug. 20
1618 Sept. 12
1618 Oct. 28
1618 Oct. 28
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Brieven naar Banda:

„ Dirck Pietersz. van do Sande

aan Dirck Piotcrsz. van dc Sando 
„ Hcndrick van Waterfort .

1615 Nov. 3
1615 Nov. 3
1615 Nov. 23
1615 Nov. 23
1615 Dcc. 24
1615 Deo. 24
1616 Jan. 7
1616 Jan. 7
1616 Nov. 7
1616 Nov. 7
1616 Nov. 9
1617 Nov. 20

aan Stovon Coteols ....
„ Adriaen Block Martensz.

„ Stoven Cotëels....
„ Adriaen Block Martensz.
„ Steven Coteels...
„ Adriaen Block Martensz.
„ Stoven Coteols.
„ Jan Dircksz. Lam. . .

„ Steven Coteels . . . 
„ Jasper Jansz.....................
„ Steven van der Haghen 
„ Cornelis Dedel .... 
,, Adriaen Block Martensz. 
„ Steven Coteels . . . 
„ Steven van der Haghen 
„ Herman van Speult .
„ Stoven van der Haghen 
„ Herman van Speult .
„ Stoven van der Haghen 
„ Herman van Speult . . 
„ Laurens Reael . . . .

„ Herman van Speult 
„ Laurens Reael .
,, Herman van Speult

„ Aort Gijsels . . .
,, Sebastiaen Danckaert
„ Herman van Speult .

„ Sebastiaen Danckaert
„ Frederick do Houtman 
„ Herman van Speult .

„ Hcndrick van Waterfort .
„ Dirck Piotcrsz. van de Sando
„ Hcndrick van Waterfort .
,, Dirck Pietersz. van de Sando.
,, Hcndrick van Waterfort . .
,, Dirck Pietersz. van do Sande

664
775

1615 Nov. 23
1615 Nov. 23
1615 Dcc. 8
1615 Dcc. 8
1615 Dcc. 24
1615 Deo. 24
1616 Jan. 7
1616 Jan. 7
1616 Jan. 8
1616 Jan. 12
1616 Maart 15
1616 Nov. 7
1616 Nov. 7
1616 Nov. 7
1616 Nov. 7
1616 Nov. 7
1617 Nov. 20
1617 Nov. 20
1617 Dec. 30
1617 Dec. 30
1618 Febr. 8
1618 Febr. S
1618 Febr. 8
1618 Febr. 21
1618 Oct. 24
1618 Dec. 30
1619 Nov. 21
1619 Dec. 8
1619 Dec. 8
1619 Dec. 8
1619 Dec. 13
1620 Febr. 28
1620 Febr. 28
1620 Maart 17
1620 Maart 17
1620 Oct. 26

Bladz.
33

22 
23 
36 
37 
49 
50 
GS
68 
193 
195 
206 
278

35 
38 
39 
58 
59 
66
67 
71 
75 
82
185 
186 
187 
188 
191 
282
286 
324 
325 
341 
343 
316
350 
467 
490 
600 
608 
613
G15 
618 
657 
658 
663
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Brieven naar de Molukken:

j!

„ Laurens Reael

»
-

1619 No v. 11
1620 Maart 31
1620 Juni 26
1620 Juli 9

aan Hendrick van Watcrfort .
„ Dirck Pietersz. van dc Sando
„ Hendrick van Watcrfort .
„ Dirck Pietersz. van de Sande 
„ Hendrick van Waterfort .
„ Marten van der Stringhen

aan Laurens Reael . . 
,, Adam Westerwolt

„ Willem Jansz...................
„ Willem van Antzen . .
„ Willem Jansz....................
„ Willem van Antzen .
,, Marten van der Stringhen
„ Willem van Antzen . .
„ Marton van der Stringhen
„ Johan Cugniet . . . . .

„ Adam Westerwolt 
„ Laurens Reael . .

„ Steven van der Haghen . . .
„ Jasper Jansz.....................................
„ Laurens Reael...........................
„ Steven Doensz. van Groenendijok
„ Jan Dircksz. Lam.....................
„ Laurens Reael................................
„ AdamWesterwolt......................
„ Laurens Reael................................
„ Adam Westerwolt.....................
„ Jan Dircksz. Lam.....................
„ Adam Westerwolt.....................
„ Jan Dircksz. Lam.....................
„ Adam Westerwolt.....................
„ Laurens Reael................................
„ Steven van der Haghen . . .
„ Laurens Reael................................

1617 Nov. 20
1617 Dcc. 30
1617 Dec. 30
1618 Febr. 8
1618 Febr. 8
161S Oct. 24
1619 Febr. 7
1619 Febr. 20
1619 Maart 22
1619 Maart 22
1619 Dec. 13
1619 Dec. 13
1620 Febr. 28
1620 Febr. 28
1620 Febr. 28

1615 Nov. 3
1615 Nov. 3
1615 Dec. 24
1615 Dec. 24
1616 Jan. 7
1616 Jan. 7
1616 Maart 7
1616 Mei 26
1616 Juni 16
1616 Juni 16
1616 Juni 16
1616 Juni 16
1616 Juni 16
1616 Juni 16
1616 Nov. 7
1616 Nov. 7
1616 Dec. 1
1617 Dec. 5
1617 Dec. 30
1617 Dec. 30
1618 Febr. 8
1618 Febr. 8
1618 Oct. 24
1618 Oct. 24
1619 Febr. 18
1619 Febr. 19
1619 Maart 3
1619 Maart 3

Rladz.
280 
326 
327 
343 
344 
474 
509 
514 
531 
533 
619 
622 

, 658
659 
660

131
132
133 
133 
134 
168
182
217 
811 
321 
323
339
340 
452 
461 
511
514 
519 
520 
528
586 
675 
746 
763

24
29
48
51
69
70
83
118
125

„ Jan Dircksz. Lam
1619 Maart 10 „ Steven van der Haghen 

„ Jan Dircksz. Lam 
„ Frederick de Houtman
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Iaan Willem Jansz. . . . 
„ Crijn van Racmburch 
„ Willem Jansz. . . 
„ alle de songadji’s . .
„ Crijn van Raomburoh

,, do overhoofden van de Bcrgcrboot
„ Andries Soury................................

„ den koning .
,, Andries Soury

„ Abraham van Bree 
,, Andries Soury . .

65
505

42
43
63
431
499
506 
633 
636

45
155
165

85
275
316
320

87
92 
119 
112 
150 
154 
166 
224 
219 
231 
241 
248
251 
258 
266 
271 
274 
307 
333 
334 
385 
393 
396 
403 
415
425 
4S7

„ Gillis Soys.....................................
Brieven naar de vloot voor Malaka :

aan Steven van der Haghcn
„ Steven Doensz. van Groenondijck

Brieven naar Solor:
1615 Doe. 18
1615 Doe. 18
1616 Jan. 7
1618 Sopt. 12
1619 Jan. 15
1619 Febr. 7
1619 Dcc. 25
1619 Dec. 25

„ den koning .
„ Andries Soury

1617 Maart 24 „ „ „
1617 April 4
1617 April 17
1617 Mei 23
1617 Juni 8
1617 Juni 8
1617 Juni 22
1617 Aug. 3
1617 Sopt. 8
1617 Sopt. 17
1617 Dec. 2
1618 Jan. 2
1618 Jan. 2
1618 Mei 21
1618 Juni 1
1618 Juni 1
1618 Aug. 16
1618 Aug. 29
1618 Sopt. 4
1618 Oct. 28

1617 Oct. 4
1617 Dec. 5
1617 Dcc. 30

Brieven naar Jambi:
1616 Maart 31 aan Andries Soury
1616 April 25 „
1616 Mei 26
1616 Sopt. 11
1616 Oct. 10
1616 Oct. 10
1616 Oct. 14

1615 Dec. 22
1616 Oct. 10
1616 Oct. 14

Brieven naar Soerabaja:
1616 Jan. 7 aan den koning ....
1619 Jan. 15 „ „ » ....

Brieven naar Ciieribon :
1616 April 5 aan den koning ....

„ Willem Jansz. de Wael
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I

„ don koning.....................................
„ Adriaen Jacobsz. van der Dussen

,, Hendrick de Jonge 
„ Hendrick Vaecht . 
„ Hendrick de Jonge

„ de gecommitteerden der Compagnie
„ Andries Soury.....................................

„ Cornelis Comans...........................
„ Adriaon Jacobsz. van der Dussen
,, Cornelis Comans...........................
„ Adriaen Jacobsz. van der Dussen
„ Cornelis Comans...........................
„ Adriaen Jacobsz. van der Dussen

1620 Maart 19
1620 April 25
1620 Mei 15
1620 Juni 4
1620 Juni 23
1620 Juni 23
1620 Juli 3
1620 Juli 3
1620 Aug. 11
1620 Aug. 11
1620 Nov. 21

1616 Juli 14
1616 Juli 29
1616 Sopt. 21
1617 Mei 25
1617 Oct. 13
1617 Dec. 28
1617 Dec. 28
1618 Mei 8
1619 Mei 23
1619 Juni 14

1616 Nov. 7
1617 Nov. 20
1617 Dec. 30
1618 Oct. 24
1619 Dec. 13

161
208
291
337
437
584
684
753

aan Tijmcn Michielsz. . .
„ Abraham van Bree . .

138
140
148
245
275
318
319
380
551
563
672
761
764
765

Blmlz.
490 
562 
569 
575 
594 
602 
629
665 
670 
694 
705 
720 
741 
743
754 
755 
771 
772 
779

196
282
328
479
623

1618 Oct. 28
1619 Juni 2
1619 Juli 2
1619 Juli 2
1619 Nov. 19
1619 Nov. 29
1619 Deo. 23
1620 Maart 19 „ » » »» >> >•

„ den ouden koning . ...
„ Adriaen Jacobsz. van der Dussen

1616 Oct. 10
1616 Nov. 25
1617 Nov. 30
1618 Jan. 14
1618 Sept. 19
1619 Juli 19
1620 April 10
1620 Juni 30

Brieven naar Poeloe Ai

aan Adriaen Jacobsz. van der Dussen
„ Jan Carstcnsz..................................

„ Jan Butgersz. van Leeuwen
1620 Maart 19 „ Joseph do Natlaer. . . .
1620 Juli 9 „
1620 Juli 9 „ „ „ . . . •
1620 Juli 14 „ „ „ .

Brieven naar de kust van Coromandel:
aan Hans de Hasc.....................

Brieven naar Sokkadana :
aan Hendrick Vaecht
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256

302

\/

1619 Dcc. 13
1620 Fcbr. 28

aan den koning . . . , 
„ Abraham de Rasicre 
„ Cornelis de Keyser

„ Pictcr van den Broecko 
„ den gouverneur

„ pangoran Gabang. .
„ Abraham van Uffelcn

300
303
301

330
359

1617 Nov. 22
1617 Nov. 22
1617 Nov. 22

1617 Dcc. 31
1618 Maart 21

230
712

215
260
261
262
376
377
377
397 
•149 
626
6-82 
697 
751

Blndz.
621
660

262
625
696
723
750

aan Cornelis Comans................................
„ den koning...........................................
„ orangkajn Laxomanna.....................
„ Cornelis Comans................................
„ don koning...........................................
„ den sabandar.....................................
„ Nicolacs Casembroot.....................
„ Cornelis Comans................................
„ de gecommitteerden der Compagnie
„ Nicolaes Casembroot.....................

aan don koning van Riouw 
„ Jan Carstensz. .

Brieven naar Atjeii :
1616 Nov. 25
1617 Aug. 1
1617 Aug. 1
1617 Aug. 3
1618 April 11
1618 April 14
1618 April 14
1618 Juli 7
1618 Sept. 19
1619 Dec. 23
1620 April 10 „
1620 April 25 „
1620 Juni 30 „

Brieven naar paliakate:
aan Salomon Kint . . .

,, Adolf Thomasz. . .
„ Jacques Lefobvre . .

Brief naar Tierepopelibr:
1617 Nov. 22 aan Symon Joosten . . 

Brieven naar Jacatra:
aan Laurens Reael .

„ Criju van Raemburch

269
339
353
393
399
554
601
617
617
639
640

Brieven naar Sangora:
1617 April 17 aan Cornelis van Nieuroode
1620 Mei 15 „ Jan van Kansel . .

Brief naar Lücipara :
1617 Juni 22 aan Cornelis Comans . .

Brieven naar Tikoe:
1617 Aug. 1
1619 Dec. 23
1620 April 25
1620 Juni 7
1620 Juni 30

Brieven naar Bantam:
1617 Aug. 14 aan Guillaumo Decacn
1618 Febr. 6 „ Guillaumo Chevalier
1618 Maart 13 „
1618 Mei 29
1618 Juli 14
1619 Mei 30
1619 Nov. 21
1619 Dcc. 9
1619 Dec. 9
1620 Febr. 15
1620 Febr. 18
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„ Tymcn Michielsz.

„ Adriaen van der Eyck

„ Job Christiaensz. Grijph

477

50 L

532

549

aan Job Christiaensz. Grijph 
„ Jan Dircksz. Lam

Brief naar Ngofakiaha:
1619 Maart 10 aan Laurens Rcael

411
607
687
699

1619 Jan. 3
1619 Mei 25
1619 Juni 17

1619 Mei 23
1619 Dec. 8
1619 Dec. 13

1618 Oct. 24
1619 Maart 10
1619 Maart 10
1619 Maart 10
1619 Nov. 11

366
561
573
691
711
760

403
597
605
631
670
696

550
616
625

Bladz.
495
553
564

464
525
544
546
590
656
656

463
526
528
529
592

Brieven naar Malajoe:
1618 Oct. 24
1619 Maart 10
1619 April 4
1619 April 4
1619 Nov. 11
1620 Febr. 28
1620 Febr. 28

1618 Aug. 21
1619 Nov. 30
1620 April 11
1620 April 25

Brieven naar Tafasoho (Makjan):
aan Maurits van Ommeren .

„ Pieter de Carpentier
„ Daniël van der Hegghen
„ Maurits van Ommeren .

Brief aan degenen die in Boeton zouden mogen arriveeren:
1619 April 27...........................................................................................

Brieven naar Grissee:
aan Jacques de Carpentier..............................

„ Cornelis Heermans....................................

aan Pieter van den Broccke 
„ Pieter de Carpentier . . .
„ Adriaen Jacobsz. Hulsobos

Brieven naar Siam:
1618 Maart 30 aan Cornelis van Nieuroodo
16 L9 Juni 2 „ „ „
1619 Juli 2
1620 April 21 „
1620 Mei 15
1620 Juli 3

Brieven naar Indragiri :
1618 Aug. 15 aan den koning
1619 Nov. 19
1619 Nov. 29
1619 Dec. 23
1620 Maart 19
1620 April 25

Brieven naar het hof van den Mataram : 
aan den Mataram.........................

„ Balthasar van Eyndhoven
„ de gevangen Nederlanders

Brief naar Bima:
1619 Jan. 15 aan Gerardt Velincx

„ Jan Dircksz. Lam
„ Job Christiaensz. Grijph

Brief „innewaerts aen” :
1618 Oct. 24 aan Jan Dircksz. Lam . .
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681

736

774

1

*1

aan Cornelis Hoormans
„ Wouter Heuten 

679
681

1619 Juli 2
1619 Nov. 19
1619 Deo. 23
1620 Aug. 11

1617 April 23
1617 Juni 8
1617 Juni 28
1617 Aug. 3
1617 Aug. 23
1617 Oct. 13
1617 Dcc. 5
1618 Fobr. 22

574
598
631
771

16 
40 
44 
60 
61 
64 
72
73 
95

113 
121
122 
135 
156 
164 
200 
202 
204
205

aan tommagon Bouraxa

XIII
Bladz.

637
673
700

216
238
252
258
267

. 269
. 276
. 317
. 352

355
374

1619 Dcc. 25
1620 Maart 19
1620 April 27 

Brieven naar Palembang:
aandenkoning

,, Laurens Willemsz
„ Anthonic Caen
„ den koning

Brieven „om de West” .
1620 April 10 aan den commandeur der Engelscho vloot 
1620 April 10 ,, de gecommitteerden der Compagnie .

Brief naar Priaman:
1620 April 10 aan Abraham de Rasièrc .

Brief naar Sürate:
1620 Juni 15 aan Gillis van Ravensteyn

Brief naar Kendal:
1620 Sept. 24

Instrüctiën :
1615 Oct. 28
1615 Dec. 8
1615 Dcc. 18
1615 Dec. 25
1616 Jan. 7
1616 Jan. 7
1616 Jan. 9
1616 Jan. 10
1616 April 25
1616 Mei 14
1616 Mei 26
1616 Juni 1
1616 Juni 16
1616 Oct. 10
1616 Oct. 10
1616 Nov. 9
1616 Nov. 9
1616 Nov. 9
1616 Nov. 9 
1616 Nov. 25

aan Andries Soury, naar Jambi  
„ Pieter Bahuet en Huych Pietersz., naar Amboina  
,, Isaak de Verne en Jacob Cornelisz. Goetheyt, naar Solor . . 
,, Cornelis Reyersz. Schoonhoffman, naar Mauritius  
„ Jan Jansz., naar Solor  
,, Hendrick de Jonge, naar Grissce  
,, Willem Jacobsz. en Jan Spieringh de Jonge, naar Amboina . 
,, Nehemia de Haen en Jan Cornelisz. Mayus, naar Amboina . . . 
„ Cornclis Cornelisz., Jan Willemsz. en Albert Giolisz., naar Jambi . 
,, Martin van der Stringhen en Cornelis Claesz., naar Patani . 
,, de schepen Galiasse en Bergerboot, naar Jambi  
,, EverartDeynen Dirck Allertsz. de Vries, naar Sumatra’s Westkust 
„ Guilliam Antheunisz. en Eldert Jansz., naar de Molukken . . . 
,, Cornelis Comans, naar Atjeh  
„ Flores Heeres en Cornelis do Keyser, naar de vloot voor Malaka .
,, Gerrit Fredericksz. Druyff, naar den Mataram
„ de schepen Bantam, Hoorn en de Trouwe, naar Amboina . . . . 
,, Crijn van Raemburch, naar Timor..........................................................
,, de jonk de Fortuyne, naar Banda . . .
,, Daniël van der Hegghen on Geen Huyghcn Schapenham, naar 

de kust van Coromandel............................................................
„ do schepen S war ten Leeuw on Galiasse, naar Cochinchina .... 
,, Cornelis Comans, naar Lucipara  
,, Abraham do Rusière, naar Sumatra’s Westkust  
„ Crijn van Raemburch en Laurens Pietersz. Keyser, naar Jambi . 
,, Hendrick de Jonge en Willem Jansz. de Waol, naar Choribon . 
„ Hendrick de Jonge, naar Sookadana...............................................
,, Pieter Suy, naar Timor...........................................................................
,, Jacob Breeckvelt en Jan Claesz. Boot, naar Amboina ....

1618 Maart 19 „ Crijn van Raemburch en Laurens Pietorsz. Keyser, naar Japara .
1618 April 14 „ Cornelis Comans, naar Atjeh
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I

598
1619 Nov. 29

1618 Mei 29
1618 Juli 7
1618 Juli 16
16 IS Aug. 16
1618 Aug. 21
1618 Sopt. 4
1618 Sopt.. 12
1618 Sopt. 19
1618 Oct. 28
1619 Jan. 5
1619 Jan. 15

1619 Doe. 23
1619 Dcc. 23
1620 Febr. 28
1620 Maart 17
1620 Maart 19
1620 April 10

1619 Jan. 15
1619 Jan. 15
1619 Febr. 7
1619 Maart 3
1619 April 4
1619 Mei 19
1619 Juni 2
1619 Juni 21
1619 Juli 2
1619 Juli 10
1619 Juli 19
1619 Nov. 11
1619 Nov. 15
1619 Nov. 19

1620 April 21
1620 Mei 15
1620 Mei 30
1620 Juni 4
1620 Juni 13
1620 Juni 13
1620 Juni 15
1620 Juni 23
1620 Juni 30
1620 Juli 3
1620 Juli 9
1620 Aug. 11
1620 Sept. 19
1620 Nov. 3

685
693

Bladz.
391
398
401
408
412
426
427
451
483
496

606
627
632
641
665
671

713
717
722
731
735
737
710
753
761
765
769
773
778

501
502
503
507
521
547
549
563
566
575
579
583
593
594

aan Abraham do Rasièrc en Lenert Thomasz  
„ Abraham do Rasicre en Hondrick Claosz., naar Atjeh  
„ Symon Rcyndertsz. Tael en Adriacn Jansz. Schoirton, naar Solor. 
„ Tymen Miohielsz. en Olphort Hendricksz., naar Johor  
„ Jaoob van dor Macct en Laurons Pietersz , naar Japara .... 
„ Tjerck Sybrandt, naar Patani  
„ Crijn van Raemburch, naar Japara  
„ Dirck Evertsz., naar do kust van Coromandcl  
„ Arent Martcnsz., naar Japara en Makassar  
„ Jacques Lefcbvro, naar Straat Soenda
„ Fredcrick Fredericksz. Gouwenact en Davidt Davidtsz., naar 

Jortan en Solor.................................................................................
„ Jan Jansz. Hoochlant en Floris Heores, naar Bima
,, Wouter Houten en Cornelis Cornelisz., naar Jortan  
„ Willem Jansz., naar Banda.....................................................................
„ Pieter de Carpentier on Pieter Dircksz , naar dc Molukken . . . 
„ de jachten Neptunus en de Jager, naar Grissee  
„ Jacques de Carpentier, te Grissee  
„ Jean Petcyn en Doeden Olphertsz., naar Patani  
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1) Zie bl. 74 hierachter.
*) Zie bl. 168 hierachter.
3) Zie bl. 185 hierachter.

Dit tweede deel bevat de brieven en andere uitgaande stukken (in- 
structiën, commissiën, memoriën, orders).door Coen in zijne hoedanig
heid van president der loge te Bantam en directeur-gener aal, en ver
volgens van gouverneur-gener aal, naar verschillende kzvartieren van 
Indië gericht tot 31 December 1620, voor zoover zij in afschrift, als 
bijlagen tot zijne missiven naar p atria, in het Algemeen Rijks archief te 
's-Gravenhage voorkomen. Van het oorspronkelijk voornemen, in dit 
tweede deel de uitgaande stukken tot Coeris vertrek uit Indië in 1623 
op te nemen, moest worden af gezien: het deel zou te omvangrijk zijn ge- 
worden. De uitgaande stukken van 1621, 1622 en 1623 zullen worden 
opgenomen in het derde deel, dat aanstonds na de verschijning van het 
tegenwoordig deel ter perse zal worden gelegd.

De thans uitgegeven stukken bevinden zich in de volgende boeken der 
uil Indië over gekomen brieven en papieren bij de kamer Amsterdam:

1615 O cl. 21—Dec. 10
1615 Dec. 18—1616 Maart 7
1616 Jan. 11 f)
1616 April 5—Dec. 1
1616 Nov. 7 2) 
16163)
1617 April 4—Juni 28 
1617 Aug. 1—Oct. 13
1617 Nov. 13—1618 Febr. 22
1618 Maart 13—Sept. 19 
1618 Oct. 24—Oct. 28
1618 Dec. 30—1619 Maart 3
1619 Maart 10—Juli 19 
1619 Nov. 11—Dcc. 25

E 198 
D 250 
K177 
II135 
M 46 
M 54 
K103 
L 38 
N 25 
O 32 
O 279 
P 72 
P 96 
Q215
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1620 Jan. 22
1620 Febr. 15—Mei 4
1620 Mei 15—Juli 22
1620 Aug. 11—Sept. 19
1620 Sept. 24
1620 Oct. 26—Dec. 9

io April 1617 aan Japara niet de eerste is, na

In het verloren gegane boekl1) moeten zich de uitgaande brieven 
van de eerste maanden van het jaar 1617 bevonden hebben 2). Voorts 
blijkt dat de brieven uit P 72 niet onmiddellijk aansluiten op die uit 
O 279 3); evenmin die uit Q 215 op die uit P964); ook niet die uit R 34- 
op die uit Q 215 5) ; eindelijk niet die uit 8 181 op die uit 8 9 G). Deze 
gapingen kunnen niet worden aangevulddaar de origineelen der af
gezonden missiven nergens meer voorhanden zijn.

Afschriften van ouderen datum dan 21 Oct. 1615 komen bij dekamer 
Amsterdam niet voor. Evenwel heb ik drie brieven van ouderen datum' 
kunnen uitgeven naar afschriften die daarvan bewaard zijn in het 
Japansch factorij-archief (dat zich in het Algemeen Rijksarchief te 
's-Gravenhage bevindt): te zoeten brieven naar Japan van 10 April 
en 10 Juni 1615 en een brief naar Patani van 10 Juni 1615.

De rangschikking der uitgegeven stukken is chronologisch: voor de 
plaatsing is de datum van a fzending beslissend geweest. Zoo is de brief 
naar Jambi van 31 Maart 1616 geplaatst na dien naar Japara van 
5 April 1616, daar de brief naar Jambi van 31 Maart eerst 25 April

Q 210 
R 34 
R 94 
8 9 
8 05 
8 181

‘) Zie deelI, bl. XV.
2) Zie bl. 225, waar blijkt dal de brief van 

dien van u Nov. 1616 verzonden.
3) Zie bl. 490 een brief naar Amboina vermeld, ivaarmede niet die van 24 Oct. 1618 

bedoeld kan zijn; — zie bl. 499 een vroegeren brief naar Solor aangehaald dan die van 
15 Jan. 1619 ; — bl. 501 een vroegeren brief naar Bima dan die van 15 fan. 1619.

*) De brief van 19 Nov. 1619 naar Jambi is niet de eerste na dien van 2 Juli 1619 (zie 
bl. 596), en aan dien van 19 Pkov. 1619 naar Indragiri moet een andere zijn voorafgegaan 
(zie bl. 597).

O Tusschen dien van 13 Dec. 1619 en dien van 28 Febr. 1620 zijn er twee brieven naai 
Amboina geweest (zie bl. 657}; — tusschen dien van 13 Dec. 1619 en dien van 28 Febr. 1620 
één brief naar Banda (zie bl. 639).

c) Er is een brief naar Jambi geweest tusschen dien van 11 Aug. 1620 en dien van 21 Nov. 
1620 (zie bl. 779}.



XIX

II. T. COLENBRANDER.

1) Zie LI. 92.
*) Zie LI. 224.
3) Zie LI. 64.
*) Aldaar, LI. 54.
r’) Aldaar, LI. 136.

is verzonden '); zoo zijn onze nummers 126 en 127, hoewel 24 Maart 
1617 gesteld, eerst 4 April verzonden2).

Ons n°. 42 draagt' in overeenstemming met het origineel, het opschrift 
„Grissi”, 7 geen hier de plaats aanduidt tv aar de brief moet worden 
af gegeven. De „honing”, in den tweeden regel van het opschrift vermeld' 
is die van Soerabaja3); als een brief van dezen is het stuk dan ook in 
mijne inhoudsopgave verantwoord.

Van de stukken, in het tegenwoordig deel opgenomen' zvas nog slechts 
zéér weinig uitgegeven.

In de Jonge's „Opkomst”, vierde deel, vindt men onze nos. 114 
en 274 (het laatstgenoemde stuk onvolledig) 5); in het eerste deel van 
Tiele's „Bouwstoffen” komt geen enkel van de door ons uitgegeven be
scheiden voor.

Marginalia van het handschrift zijn door mij als noten geplaatst, 
tusschen aanhalingsteekens. Ontbreken deze, dan is de noot van mij- 
z elven.

Dank zij de hulp van den Heer TV. C. Muller zijn erin dit deel slechts 
weinig drukfouten blijven staan.

Leiden, Juli 1920.
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>) Kol. Arch. 11722, fol. 32.
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1. _ JAPAN.
AEN JACQUES SPECX, PER D'OS IANDER, 10 APRIL 1615*).

Op prymo February passado is alhier, Godt sy gelooft, wel aengecommen 
het schip Out Seelandia, maer niet met alsulcken retour als wel hadden ghe- 
wenscht ende den sobren staet, daerinne zijn, vereyste, want het ons uut alle 
canten gemist is, maer oock swaerlij ck vat U.E. desorchvuldichheyt ende preve- 
nientiedieom des Compagnies welstandtgebruyckt hebben, gelijck naer desen 
vernemen sal. Hieromme en moeten geenen moet verliesen, maer dies te 
couragieuser zijn, want meerder eer begaen connen in ’t mainteneren ende 
eleveren van eenen stant die tot elevatie neycht, dan off men deselve laet ge- 
lick mense vint. U. E. missive van dato den 29cn December is ons geworden; 
den inhout hebben wel verstaen, ende sal desen eensdeels tot antwoorde 
dienen.

Wy sullen ons beste doen omme te effectueren het arrest ’twelck by den 
raet ende U. E. in Patana genomen is op ’t stuck van Siam, Jappon ende alle 
dependentiën van dien, alsoo deselvige resolutie zeer goet ende dien wech 
voor de beste zijn achtende.

Toucheerende ’t geene aengaet U. E. verhaelt van de negotie, die den vy- 
ant, soo van Malacca op Maccauw, als van Maccauw op Nangasacky is doende, 
ick en twiffele niet ende hoope dat welhaest in ’t Godt gelieft perticipanten 
daervan sullen worden, hoewel by haer niet gereeckent sijn.

Soo de joneke voor desen bij Brouwer gecocht noch by U. E. in esse is, sult 
wel doen, connende geen cooper becommen, deselvighe te laeten versien met 
Jappondersmannen, ende met alderley vivres ende andere nootlickhceden 
naer de Molucquos seynden, te weten nae Batsian, Amboyna ofte Banda, 
omme wederomme vandaer op Jappaere ende herwaert an gebruyckt te 
worden, want dit niet alleen voor den besten expedient, maer oockzeer dien- 
stich voorde Companiezijn achtende; doch sullen naer desen daervan breeder 
adviseren. U. E. mach interim hiertoe preparaten laeten doen.

Aengaende den eysch, die U. E. van ’t jacht Jaccatra is doende, gelick 
mede op ’t stuck van Siam ende Couchinchina, als oock aengaende de Jap- 
ponse bareken, die men met Jappondcrs in Banda soude connen gebruycken, 
wy hebben instantelijck aen den heer generael geschreven, dat metten alder- 
eersten een jacht ende schip herwaerts aen souden seynden. Soohaest een 
van dese off andere sullen becommen, hetwelcke ach te niet langh tardeeren
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sal, soo sal U. E. op voorgaende poincten door sijn E. offte ons finael bescheyt 
becommen. Wy seggen ondertusschen als het cappitael sulcx can lyden, dat 
tot U. E. voornemen wel genegen sijn. ’t Is goet dat U. E. voorschreven jacht 
Jaccatra heeft doen verstercken ende verbetert; daervan sal voortaen door 
Sr. Breeckvelt geleth worden, dat geen meer alsulcke plancken worden ge- 
bruyckt als voorsz. jacht mede verdubbelt is geweest.

Belangende de handelinghe door U. E. met den Portugees Martius begost, 
als den muscus onvervalst ende den gember goet groot van clantoen, ende 
in suycker candy geconfit sijn, gelijck U. E. toevertrouwe geen ander aen- 
nemen sal, soo heeft U. E. metten selven een goot accoort gedaen, doch de- 
wyle d’een aen d’ander niet verbonden is, en mach men alsulcken tracktaet 
voor geen verdrach rekenen. Soo U. E. van voorsz. goederen tot den verhael- 
den prijs meerder quantiteyt becommen can, laet niet ons daervan een goede 
partye te seynden, wandt sulcx tot noch toe alhier niet en hebben connen 
becommen. Van den suycker achte niet geraden dat vooreerst daerinne iets 
ghedaen worde, sijnde den prijs te hooch ende aldaer oock niet wel gelegen. 
Wy hebben hier oock een goede parthye drooge witte poyersuycker a 31 
realen de 10 picols op schuit aengenomen.

Het casken met muscus N° 1 hebben ontfangen, gelijck mede pertye root 
coper ende yser in OutZeelandia gescheept. Het coopcr hebben den pangoran 
op onse schuit gelevert, ende het yser can op dach a 5 realen ’t picol vercocht 
worden; derhalven sal wel doen, ende ons met een ander perthye versien. 
Soo U. E. een perthye paranghs gemaeckt can crygen, ick sonde goetachten 
dat ons voor Solor van een goede perthye versaeght; jae, al waere het van 5 
ofte 10.000 stuckx, ’t en soude niet te veel zijn deselvighc te besteden. Lactse 
nietmeerdan uytten rouwen bereyden.ende soo groot maeckcn, dat daermede 
groote sandelboomen affgehackt connen worden. Dese paranghs moeten wy 
nootweyndelijck hebben, ende connen se tot onsen willeniet wel becommen.

Voor de taeylen 68 — 8 door U. E. uutte gemenekte metaelen becommen, 
ende herwaerts gesonden, hebben de perthye van 392] reaelen wederomme 
affgeschreven. De faute die verhaelt in de factuyre gevonden te hebben, sijn 
oock gecorregeert. U. E. en dient ons niet alleene jaerlijcx balance inaer oock 
copie van zijn journael te seynden; ende sullen U. E. met d’cerste schip cenigh 
assistenten seynden. De potten worden tot Jaccatra gebruyckt ende sal de 
Companie daermede goeden dienst geschieden, ’t Monster van ’t cabeltouw 
hebben niet gesien; den solpher sullen met eerste gelegentheyt tot een proeve 
verseynden. Als U. E. den chiouw ofte tindan tot goeden pryse becommen 
can, seynt ons daervan voor ’t patria tot een proeve een perthye van omtrent 
100 picol. D’ander cleynichheden hebben oock ontfangen; hadden wel ge- 
wenscht dat de 2 paerden voor den pangoran mede gecomen waeren. De
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monsters van syde laeckenen sijn ons oock geworden, cnde sal daeropgeleth 
worden.

Toucheerende de voord re consideraele discoursen die U. E. is doende, 
daerop sal wel geleth worden, ende sal U. E. met eerste gelegentheyt op alles 
volcomen bescheyt te verwachten hebben, als oock voldoeninge van ’t geene 
in desen ontbreecke ende met redenen naergelaten wort.

Belangende hetgeene in deesen contrayen ommegaet, in Novembris passato 
is van ’t patrya alhier gearriveert den E. Heer Gouverneur Generael Reynst 
motte scheepen Amsterdam, Mourytsius ende Hollandia, sijnde 17 maenden 
onderweghe geweest; daernaer ’tjachtNassou, welck door sijn E. van de vloote 
naer Arabia gesonden was, daer ditto jacht oock geweest is ende volck gelaeten 
heeft. Wy hebben van zijn E. sooveel geit niet becommen dat iets hebben 
connen verseynden, ende aen den pangoran een groote perthye geit schuldich 
gebleven sijn, voor tol van affgescheepten peper. Van China sijn hieröjoncken 
gecommen; brengen ontrent 200 picol fijnne witte rouwe syde ende eenige 
schoone syde laeckenen, met diverse andere Chinese waeren. Hierop is den 
13cn Martio uut het patria gearriveert een schip Enckhuysen genaempt, sonder 
een reael mede te brengen. Ick bidde U. E. considereert de wereken van onse 
majores ende hoe fraey wy sitten. In February passado zijn hier 3 scheepen 
gearriveert van Engelant, ende worden daeghelicx noch 4 andere, die naer 
Su ratte geloopen zijn, door d’ Engelsen verwacht. In dese 4 scheepen sijn by 
d’EngelscheCompanie gescheept ontrent 70.000 realen in contant, maervoor- 
schreven 3 en hebben geen geit gebracht, invoughen dat den handel alhier 
heel stil staet, ende wy daegelijcx door de Chineesen meteen droevighgelaet 
niet weynich gheimportuneert ende beschaempt worden. Jac, wy en d’Engel
sen sijn in alsulcken stant, dat elck qualijk middel heeft om 10 realen te con
nen offderven besteeden.Voorschreven schip Enckhuysen isden 13cn May 1614 
uyt Texel geseylt; brenght tydinghe dat voor hem herwaert aen uytgeloopen 
waeren : van Amsterdam ’t schip Waepen van Amsterdam, daerop voor com
mandeur is commendeJan Dircxsen Lam ; van Seelant, de schepen Vlissingen 
ende Walcheren, daerop commandeurt Adryaen Woutersen; van Delft een 
schip den Engel genaempt; van Hoorn ’tjacht Orange', de Heere wil haer al 
in salvo geleyden. Met alle de scheepen compt soo cleynen cappitael, dat 
daermede niet altoos gedaen can worden. Soo wy dit jaer van ’t patria 
met andere scheepen geen ander cappitael off van U. E. geen groote parthye 
silver becommen, ick en wete niet hoe wy den staet en cere van deCompanie 
maincteneeren sullen, ’t Schijnt dat de heeren bewinthebberen voorcominen 
willen, dat wy de generaele Companie geen goeden dienst souden doen. De 
heeren majores adviseeren ons dat besich waeren te equiperen 4 van de beste 
oorlochscheepen van ’t landt, omme deselvigc door de straet Magelanicaher-
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waert aen te seynden, ende souden ditto scheepen op den herfst vertrecken. 
De Heere wil hun met goet geluck by U. E. geleyden.

Den 2 Januario passado is den heer generael Both uyte straet Sunda naer 
patria geseylt met de schepen Banda, Delft, de Provinciën ende Gelderlant. 
Orangie innavigabel geordeelt wordende is tot Jaccatra gesleeten. Rotterdam 
zijn wy genootsaeckt geworden wederomme innewaerts teseynden.soodatallc 
de rouwe syde van Patanaen diverscheandere waeren overgebleven zijn. Had
den wij yetwat silver van U. E. becommen, souden noch middel gevonden 
hebben om ditto schip te depeschceren, niettegenstaende ons de contanten 
van ’t patria gebroocken hebben. Het schijnt U. E. meeder sorge voorPatana 
als voor ons was draegende, hoewel belast hadden Bantam te prefereren. Wy 
verstaen, maer weten niet of ’t waer is, dat dit jaer in Patana noch Sangora 
geen Chyneese joncken geseylt zijn. Soo het alsoo is, sullen daer vruchteloos 
leggen alle de contanten die op U. E. vertreck van daer waeren hebbende ende 
naermaels per ’t jacht Jaccatra gesonden mach hebben.

De Chynesen brengen brengen ons tydinghe dat voorleden mouson nutte 
Molucquos nae Mannillia geseylt sijn 7 van onse schepen, ende onderwegen 
verovert hebben Otton; desegneerden voorder attente op de Spaengiaerdcn 
te doen. Op dese tydinghe seggen sy hebben alle de Chyneese joncken die 
gesint waeren naer de Manilla te seylen, haer reyse geschort. De generael 
Reynst is by hem 10 scheepen soo in Amboyna als Banda hebbende, ende 
gaet van daer naer de Moluques, doch weten niet wat voorder doen sal. Sr. 
de Haese is met de Leeuw met Pylen op de Cust sonder geit wel gearri- 
veert. Sr. Brouwer is met Out Zelandia innewaerts gevaeren ende sal na hy 
voornam metten eersten herwaerts keeren omme met de eerste schepen naer 
’t patrya te gaen. Hier is uut het patrya in Augusto pasato een jacht d’ avise 
sonder geit gearriveert ende weder derwaerts gekeert int begin van November 
passato, daerop was schipper Cornelis Cornelissen ’t Hart. Wy zijn dacgc- 
lijcx een gelijeke jacht verwachtende, alsoo de heeren majores geresolveert 
hebben om de 6 maenden een jacht d’ advis te senden.

Van d’ Engelsen cappiteyn alhier verstaen wy dat hem van den sijnnen 
uyt Firando gcadviseert wordt als datU. E. met het schip Zeelant naer Jappon 
seylendeonderwegen 3Chyneese joncken souden genomen hebben; daervan 
wel verwondert sijn, wantU. E. geen mentiedaervan is maeckende, endesulck 
uut Sr. Brouwer noch ander volck oock niet hebben connen vernemen.

In Bantam adi 10 April anno 1615.
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») Kol. Arch. 11722, fol. 34 verso.
’) Ons vorige nummer.

2. — JAPAN.
AEN JACQUES SPECX, PER ENCKHUYSEN, 10 JUNI 1615»).

Desen medegaende 2) is copie van ’t geene per forme met d’Engelsen ge
schreven hebben, daervan U.E. hem sal dienen by ghebreecke van d’originele. 
Alsoo het schip Enckhuysen dat nae de Moluques gedestineert hadden, van 
Macasser weder herwaerts gekeert is, ter cause als U. E. door de vrinden sal 
verstaen, hebben goet gevonden ’t selvige na Patana, Sangora en costi te 
senden, omme daermede te doen effectueren de resolutie by de vrinden in 
Patana door onse ordre op ’t stuck van de commercie in gene quartieren ge
nomen. Ick hadde geerne voor ’t vertreck van dit schip van d’E. heer gene- 
rael advisc gehadt op ’t gene zijn E. geschreven hebben, doch zijn door den 
tijt genootsaeckt geworden voort te vacren.

Van Patana off Sangora sal U. E. becommen een goet Siams cargasoen 
ende sooveel syde endc andere Chineese waeren als voor Jappan dienstich 
sijn hebbende, vermits twiffelde of in Patana eenige Chineese waeren becom
men sullen weesen. Waeren van meeninge van hier een goede pertye rouwe 
syde te senden, doch hebben sulex op beter hoope alleene naergelaeten, ende 
gesonden als per factuyre niet dan eenige cleenicheden, die wy achten U. E. 
wel dienstich sullen sijn. Zult ons daervooren crediteeren ter sommen van 
ƒ8081 — 13, adviseerende de bevallinghe.

Dit schip sal U. E. metten eersten wederomme herwaerts aen depescheeren, 
ons daermede sendende sooveel van ’t fijnste gerefineerde silver als eenich- 
sints by den anderen cont becommen, als oock hetgeene in dese nevensgaen- 
dc memorie geno teert wordt, ende U. E. voorder weet voor de Moluquos 
noodich en dienstich sy. Soo U. E. door Hendrick Jansen van Patana verstaet 
dat toecommende jacr een goet cargasoen Chineese waeren verwachtende 
zijn, sal U.E. derwaerts meede een parthye silver senden, ’t sy met Enck
huysen off naermaels per jacht Jaccatra. Maer wesende sulex in twyffelinge, 
sent herwaerts aen al ’t gene by den anderen cont schrapen, want over ge
heel Indien groot gebreck van silver is. Is het jacht Jaccatra hiertoe niet van 
noode, vinde niet ongeraden dat U. E. daermede in Coutchinchina, een dien
stich cargasoen by den anderen hebbende, laet ondcrsoecken wat daer in 
negotie en tegen ’t verlies te rescontreeren sy, ten wacre U. E. van Hendrick 
Jansen verstondc (gelijck hem geadviscert hebbe, dat hierop zoude letten), off 
daermede oock elders beteren dienst geschieden can. By gebreck van schee- 
pen, jachten en overvloet van capitael daervan nu Godt betert geen noot en
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hebben, vinde niet ongeraden dat U. E. met bysundete joncken nae Coutchin- 
chyna en Siam een cleyn capitaelken zoude avontuyren, soo omme in voorsz. 
gevalle ’t capitael van den intrest niet te laeten vertieren, als om Siam en Pa- 
tana te versien; doch achte sulcx voor dees tijt onnoodich sy.

Considererende dat den oorloch den cours van negotie voor een tijt wel 
beletten, maer de consumptie en vertieringhc van materialen niet verhinderen 
can, hopen wy, dat U. E. daernaer met alle diversiteyt van waeren die sijt 
hebbende, mede vertieringh ende goede merekt getroffen sult hebben; soo 
niet, doet alle mogelijeke neersticheyt omme dacrtoe tegeraecken, lichtende 
de handt met de ondienstige waeren, soo op een ander daermede niet beter 
gedaen can werden. Wy senden U. E. tot assistentie opdat alles te beter en 
ordentlijck waergenomen mach worden twee ondercoopluyden en diversse 
assistenten, daermede achte U. E. wel gedient sal wesen; gebruyckt een yder 
na sijnne bequaemheyt. Is den dienst der Companie Elbert Woutersen noch 
vereyschende ende denselven met een redelijeken verbeteringhe ende den 
tytel van oppercoopman te houden, neempt hem alsoo aen, met advisc vanden 
raet, op conditie dat U. E. commandement onderworpen blyve, en oock 
anders niet. Wat de verbeteringhe van andere persoonen belanght, dacr U.E. 
als cleene gagie hebbende om solliciteert, de redenen die U. E. daeromme 
verhaelt en souden by de heeren mayores nyet wel verstaen connen worden, 
voor en aleer d’aengenomen plicht voldaen sy. Doch U. E. sy vcrsecckert, 
dat de deucht ende goeden dienstdaeromme niet ongeloont maer meritament 
vereert sal.worden.

Aengaende de joneke van Jan Joosten, door Brouwer ghecocht, soo dcsel 
vige noch in esse ende onvercocht is, sal U. E. ditto joneke doen equipeeren, 
ende met rijs als andere nootlijekheden voor de Molucques dienstich, gelijck 
in deese medegaende memorye verhaelt wort, naer Banda, Amboyna, off de 
Moluques zenden, ende alsoo daertoe een bequaem persoon omme als hooft 
daerop te commanderen van noode is, hebben wy daertoe gcordonneert Jacob 
Joosten Lodensteyn, schipper van den 1laseiuindt, die expresselijck daer
omme per costi sijn sendende. U.E. sal ditto joneke met Japponders behoor- 
lijcken mannen, meede alsoo van geschut, amonitie van oorlooghe, ende 
eenige andere Duytsen versien, als metten raet goetgevonden sal worden, 
daervan gelijck mede van allen ’t gunt in capitaele saccken, soo in justicieals 
anderssints de scheepen off comptoir betreffende, voor soude mogen vallen, 
U. E. de besorginge ende presedentie bevelen. Can U.E. met ditto joneke 
eenige getroude Japponders met haer vrouwen en kinderen senden, off oock 
ongetroude vrouwen omme in Amboyna als Banda te resideeren, en lact sulcx 
niet naer.

Van Brouwer verstaen wy dat in Meaco lichte opgemaecte bereken van 20
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a 30 riemen voor ontrent ƒ350 te becomen zijn. U. E. sal wel doen, en ons 
per schip Enchuyscn off met voorschreven joneke 2 a 3 met Japponders daer- 
toe te senden omme in Solor te gebruycken, alsmede tusschen Bantam, Jac- 
catra ende elders. Voor Banda en Amboyna sal U. E. doenelijck sijnde 2 
andere wat grooter senden, ende alsoo laeten versien dat men daerop eenige 
bassen ende steenstucken can gebruycken; deselvige alsoo van volck ver- 
siende, dat geen Bandanese correcorren hebben te wijeken.

Belangende de voorweete die U. E. begeert off daer eenighe scheepen sul
len commen verdubbelen, voor dees tijt off vooreerst seggen wy en hebben 
U. E. geene te verwachten, ten waere dat Firando aengedaen worde door de 5 
scheepen, of eenige van dien, welcke door de straete Magelanica geseylt zijn. 
’tEn sal nochtans niet quaet zijn, dat U. E. eenighe voorraet veerdich houde.

U. E. sy veradverteert dat de heeren majores geresolveert hebben, voortaen 
geen groote provisie van vivres voor de forten in Indien te senden, maer dat 
men deselvighe alhier sal versien. Dese ordre geven sy, schryvende daerby in- 
stantelijcken om rijeke retouren, sonder sooveel geit te senden als men tot 
fourniment van oncosten van noode heeft. U. E. sal met dit schip Enckhuysen 
off voorschreven joneke senden, voornemelijeken soo veel gesouten vleesch, 
speek ende visch als oock gedroochde, ende oly sooder oly is, als eenichsints 
mogelijck is, doende voorder daervan tegen toecommende jaer een groote 
provisie, en aengesien dat dit jaer veel off wéynich zijt zendende. Adviseert 
ons precyselijcken wat hierinne gedaen can worden, opdat ons daerna mogen 
reguleeren.

Soo U. E. ons eenige aenwisinge can doen, hoe de craecke van Maccau op 
Nangasaccque vaerende geattrappeert can worden, en laet niet ’t selvige ons 
te verwittighen, opdat de generacle Companie van haere swaere lasten eenigen 
soulaes moge becommen. ’t Verlet welck de Moluques tot desen daege de 
generaele Companie geweest is, hoope ick sal door d’E. heer generael Reynst 
volgens arest voor desen alhier genomen op voordeel verandert worden. Soo 
dit schip voor ditto craecke arriveert sonder die gerescontreert te hebben, 
sal U. E. ’t selvc datelijeken, in ’t geschieden can, wederom uytsenden, omme 
voorschreven craecke te attrappeeren.

Tot uutlegginge van de eerste theme onser missive ghesonden per d’En- 
gelsen en wat duyster geschreven sal U. E. verstaen dat wy ontrent 10.000 
realen van den E. heer generael Reynst becommen hebben, als per reste van 
tol van den affgeschcepten peper aen desen pangoran schuldich waeren; ende 
geen nieuwe schoepen arriveerende, maer wel 5 Chyneese joneken met on
trent 300 picol fijnne witte rouwe syde, een goede partye poil en getweerende 
syde, als syde laeckenen ende diverse andere Chineese waeren, beloopende 
naer gissinghe ontrent 300.000 realen, soo cochten wy secretelijck omme
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d’Engelsen te prevenieren, te betaelen op der schoepen arrivement, alle de 
fijnne rouwe syde ende alsulcke schoone syde laeckenen als ons souden aen- 
staen, meencnde dat dagelijcx eenighe schepen uyt het patrya souden arri- 
veeren off altoos voor seeckcr van U. E. een goede parthye Jappons silver 
souden becommen, gelijck mede een goede perthye sandelhoudt van Solor. 
Hierop arriveerden eerst drye Engelse schepen, doch sondergelt; daernaer ’t 
schip Scelandia', en daernaer ’t schip Enckhuyscii, sonder eenen reael mede 
te brenghen off oock gecompareert te sijn eenige van de andere scheepen in 
Mayo 1614 uyt het patrya geseylt, daermede alleene 64.000 realen te ver
wachten hebben. Van Solor hebben naermaels doch te laet ontrent 700picol 
sandelhout becomen. Hieraen can U. E. considereren hoe fraey in den pekel 
bleven sitten. ’t En heeft niet veel gescheclt off onse contractanten had
den moeten ruymen, want wy en hebben alhier geen 100 realen credict con- 
nen becommen, om onsen schuit te betaelen. Veel Chinen sijn dit jaer hier
door bister geworden, soodat te beduchten stact den handel wederomme te 
nyet sal wesen. Ick stemme met U. E. dat het beter sy, met de Chineesen by 
der handt te handelen als soo verde uut de weech als Bantam en Patana ge
legen is, maer hetgeene wy doen en is niet om onsaen deseplaetscn te binden, 
maer om credit en reputatie by haer te becomen, als te betoonen dat gesint 
zijn met haerluyden te negocicren, en niet op den rooff uutcomen, als hun 
voordesen van dePortugesen enSpaengiaerden wijsgemaeckt is,daeroverdus 
lange by hun gediffereert [is] en voor suspect gehouden zijn geworden, want 
en twijffele niet offsullen naer desen van hunselffgetrocken worden, ter plaetse 
naerder by hun lant gelegen, dacr in alle sccckerheyt liber en vry metten 
anderen souden mogen negocieren. Wy houden oock voor seecker, soo het 
ons dit jaer aen geen geit gcbroocken en hadde, dat toecommende jaer soo 
heerlijeken cargasoen gebracht souden hebben, als oyt voor desen in Manilla 
gecomen mach wesen. De hoeren meesters mogen ’t haer selffs wyten, dit is 
gepasseert. Soo wy dit jaer uyt het patrya niet eenige ander nieuwe scheepen, 
ende van U. E. geen goede parthye silver becommen, ick weete niet hoe wy 
eenighe scheepen naert patrya zullen depescheeren, alsoo tegenwoordich 
15.000 realen ten achteren sijn ende de rest van voorschreven 64.000 realen 
tot betaelinge der soldaten en fourniment van ongeldcn niet bastant zijn, laete 
staen hoe dan met de Chinesen handelen ende andere comptoyrcn provideren 
sullen.

By deesen gaet eene missive door eenen Adryaen Cornelisscn geschreven. 
Wy en weten niet wat hy voor een persoon is, derhalven coonnent daerop 
quaelick fynael bcscheyt geven. Is hy de Companie aldaer dienstich en gesint 
te blyven, neempt hem weder op een nieuw aen; begeert hy sijn dochter ter 
eere te brengen, dat hy sc aen eenen Nederlander trouwe ende naer Amboyna
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sende, off oock ongetrout omme aldaer christelijcken opgetogen te worden; 
men sall haer sijnnen achterstal, off soovecl hy begeert, tot eenen bruytgave 
betaelen. Handelt hierinne conforme d’aresten van de heeren majores ten bes
ten. dienste van de generaele Compagnie en goet contentement van de sup
pliant, als behoudenisse van 't kint.

Aengaende de tydinghe in dese quartieren, nutte Moluques is tot Jaccatra 
gearriveert ’t schip Ceylon, met missive van den gouverneur Reael in dato den 
.... Marty. Sijn E. is met 10 scheepcn op wech naer de Mannillas geweest, sy 
hebben Otton ende eenige andre vloeken verdistrueert, ende oock verbrandt 
eenige van des vyants vaertuych, die aldaer waeren maeckende, maer sijn ge- 
nootsaeckt geworden, door het verlies van d’Engelsen piloot, endegroote con
trarie stormen, weder te keeren; anders en is aldaer ter wedersyde niet geatten- 
deert. D’heer generael is tegenwoordelijeken soo wy hoopen met andre 10 
schepen in Banda, maer en hebben alsnoch van sijn E. geen advijs. Van Solor 
hebben ontfangen 792 picol sandelhout, ende ’t selvige vercocht a 25 realen 
’t picol. Alle de Christenen sijn aldaer onse vyanden geworden. Voor Grissi 
heeft den Aeolus uut 5 Javaense joneken van de Portugeesen verovert ontrent 
ƒ20.000 aen goederen, daerentegen hebben in Atchin verlooren ontrentƒ6000, 
alsoo de logie met hetgeene daerinne was, met een hooghe affwaeteringhe, 
sijnde ’t lant ondergevloyt, wechgedreven is. De Hase is op de Custe wel ge
arriveert, aldaer en gebrccckt niet dan geit. Door den lutenant van den Mogoul 
in Suratta wort den Portugeesen een swaeren oorlooch aengedaen, soodat na 
wy verstaen de handen aldaer vol sijn hebbende. Alhier in Bantam zijn vast 
in oenen doen; als wy den eysch van desen pangeran voldoen, off hy sijn on- 
redelijckheyt offleyt, sullen wy goede vrinden zijn, maer eer niet. D’Engelsen 
hebben hier tydinge gebracht in ’t hoff van Spaengien gearresteert tesijn, dat 
met een geweldighe armaecle de plaetsen van Bantam ende Atchijn sullen be- 
soecken ende voorders attent doen om in alle manieren de Hollanders ende 
Engelsen uut Indien te slaen. Van Neerlant verstaen wy dat den staet van 
Vrancrijck onder de coninginne regen te Maria de Meditchy alsoo wort ge- 
regeert, dat den prince van Condé uutten nacm van alle de princen van den 
bloede verbeteringh versoeckt, met protestatie by faulte van dien nootlijeke 
remedie te gebruycken, dewelcke het schint de coninginne voorcomen wilt, 
soodat in Europa d’oorlooge na het schijnt weder op handen is. De Heere 
bestiere alles nae sijn godlijeke goedertieren theyt, ende welstant van sijnne 
gemeenten.

Hiermede, eersaeme, zeer discrete Sr., zullen desen eyndigen. GodtgeveU.E. 
na hertelijeke groetenissc alles goets.

Actum in Bantam ady 10 Juny A° 1615.
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D’origineele van dese medegaende copie gesonden per een Engels jacht 
Osiandcr genaempt, conformeeren mits desen. Tsedert hebben ontfangen 

U. E. missive van desen 23en February passado, ende alsoo het schip Enck- 
huysen welck naer de Moluques gedistineert hadden, van Macasser weder her- 
waerts gekeert is, ter cause als U. E. door de vrinden sal verstaen, soo hebben 
goet gevonden ditto schip costi te senden omme van daer naer Jappon ende 
wederomme datelijcken van Jappon herwaerts gedespescheert te worden. U.E. 
sal daerinne scheepen alle het Chiamse cargasoen, gelijck mede alsulcke rouwe 
syde ende andere Chyneese waeren, die U. E. voor Jappon dienstich gerect 
zijt hebbende, ten waere eenige naerder tijdinge van den Japponsen stant be
comen haddet, daeromme sulcx diende naergelaeten te worden. Wy hebben 
hier een goede partye rouwe syde, ende oock eenighe andere sydenwaeren 
by den anderen, ende geene naer Jappon ghescheept, op hoope U. E. naeder- 
handt eenige rouwe syde ende andere goede waeren becomen snit hebben, 
’t welck geerne zullen hooren.

Dit jaer is hier soo schoonen cargasoen uyt Chyna gearriveert als oyt voor 
desen gecommen is, ende dat op d’alderquaetste conjuntuyre, want het ons 
alsoock d’Engelsen van alle canten gemist is. Godt wil ’t den heeren bewint- 
hebberen vergeven, want de generale Companie door haer schaersiteyt meer
deren hinder geschiet, dan alle de Spaense macht voor desen heeft connen 
doen. Te vergeeffs hebben wy ’t verleden jaer gearbeyt, en voor andere, 
jae tot onse naedeel geplant. Het sal de Chynesen van dese reyse alsoo ge- 
deneken dat te beduchten staet, vooreerst niet weder keeren en sullen. Wy 
hebben gedaen sooveel doenelijck geweest is, omme de rouwe syde op eenen 
goeden prijs te houden, en de negotie te salveeren, daer ons als soo ontbloot 
hebben, dat in cassa niet eenen reael gcbleeven en is, en quaelijck sooveel 
connen becomen als tot teercosten van noode hebben, sijnde daerenboven 
aen den pangoran 10.000 realen schuldich gebleven die wy te cort commende 
hem onthouden hebben per reste van toll van den afgeschcepten peper, mee- 
nende dat uyt het patrya ofte van Jappon cenich secocrs becommen-soude 
hebben, en ’t is ons al gemist, soodat desen pangoran hem nietweynich tegen 
ons ontstelt heeft, en onsen desseyn niet en hebben connen volbrengen, wee- 
sende ontrent 100 picol syde overgeblecven, en de Chineesen daerenboven 
van den pangoran belast geworden met eenen tol van 5 persento voor den ver- 
coop van haer syde. Soo geen contanten na desen becommen, soo moeten 
wederomme andere finantie soecken, gelijck alreede doende sijn. Uyt mede-

1) Kol. Arch. 11722, fol. 44.
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gaende prijscourant sal U. E. sien wat de Chineese waeren geldende sijn, off 
om beter te scggen, tot wat prijs veyl zijn; want meest alle de Chineese waeren 
om geen geit altoos vercocht connen werden, soodat veel coopluyden ge- 
nootsaeckt en geresolveert zijn, tot toecommende jaer alhier te blyven. Ge
heel Indien is onversien van geit, ende met de scheepen die in Mayo 1614 
uy t het patrya geseylt en noch verwachtende zijn, zullen niet meer dan 64.000 
realen becommen, hetwelcke niet bastant en is tot fourniment van d’ on- 
costen. Waermede sullen wy onse schuit betaelen ende de schepen naer patrya 
depescheeren ?

Van Jaccatra conforme onse ordre sal U. E. geworden een pertye cleeden 
ende naegelen. D’onfanck zullen geerne hooren. Procureert de vente ende 
licht de handt soo eenichsints passeeren mach, opdat niet geheel stil blyven 
sitten ende retour mogen becomen. Toecomende jaer sullen wederomme een 
ander pertye senden, gelijck mede eenige Siamse sorteringe die van de Custe 
verwachtende zijn.

Aengacnde de joneke door ordre van Brouwer gecocht, soo deselvige noch 
in esse en onvercocht is, sal wel doen ende ditto joneke herwaerts aen senden 
soo ’t doenelijck is, met alsulckc vivres ofte andere nootlijekheden als U. E. 
voor de Moluques dienstich can becommen. Sprinckel gelijck U. E. in de 
medegaende copic can sien, heeft daervan aen de bewinthebberen een breet 
vertooch gedaen, doch twyffele off het alsoo is, want sulck van U. E. niet 
vernomen en hebbe. Dese joneke dient U. E. in 'teerste van ’t mousson herre- 
waerts te senden, gemant met Chineesen ende Maleyen, onder commande- 
ment van eenige Duytse overhooffden en officieren. De Chyneesen, off wat 
natie U. E. dacrtoe sal gebruycken, dienen gehuert te worden omme teseylen 
op Bantam ende van daer naer Amboyna off Banda, mits den last tot Jappara 
innemende, ende dat de joneke wederomme van Amboyna herwaerts zullen 
brengen, want het wat cos tel ij ck soude vallen om hier volck te hueren.

Heeft U. E. eenich geit over, ’t en soude niet quaet sijn dat ons per ditto 
joneke daermede secondeerde.

Soo U. E. eenige peper off ander cargasoen is hebbende, welck herwaerts 
dient gebracht te werden, sal U. E. ordonneeren dat het schip Enchusen 
t’eerder van Jappon gedepeschcert worde, ende Patani wederkeerende aen- 
doe omme voorsz. cargasoen alhier te brengen, want dit jaer geen andere 
schoepen hebt te verwachten. Ick en wete niet, off het jacht Jaccatra een tijt 
na het schip Enckhuysen in Jappan sal dienen te blyven, omme daernaer eenige 
silver per costi te brengen, gelijck voorleeden jaergeordonneerthadden. Specx 
soude geerne met dit jacht een voyagie na Coutchinchyna laeten doen, ende 
soo toecommende jaer soo grooten Chineesen cargasoen niet verwachtende 
zijt, dat nootlijck eenich Jappans silver hebben most, ende U nieten costver-



>

Patani, 10 Juni 1615.12f

■

'i

laeten op hetgeene van ’t patrya verhoopen, ende in Martius toecommende 
van hier gesonden can worden, souden niet ongeraeden vinden, dat van Jap- 
pon derwaerts een voyagie gedaen worde. Derhalven sal U. E. hierop letten 
ende ’tselvigedestineeren; oock aen Specx alsulcken advyse geven, daermede 
de generaele Companie den besten dienst gedaen can worden.

Sandelhout en hebben voor dees tijt geen. Den vercoop van de olyphants- 
tanden sullen geerne hooren; vermits het ons aen geit en sandelhout ont- 
broocken heeft hebben d’Engelsen een goede partye tanden aen de Chynesen 
verruylt tegen 65 realen ’t picol, dat anders niet geschiet sonde hebben. De 
bassen en coperwerck sijn na Amboyna gesonden; de bevindinge sal U. E. 
te sijnner tijt vernemen. Pampier en hebben hier geen. Wy conformeeren 
d’aenneminge der persoonen door U. E. gedaen. Soo Willem Kunningen hem 
wilt bewillighen de Companie op den ontfanek van desen noch 5 jaeren te 
dienen, sal U. E. hem sulex meriterende verbeteren tot de somma van 6 pond 
vlaems ter maent, gelijck door d’E. heer generael ende ons diverse ondcr- 
coopluyden op gelijeke conditie verbetert zijn. Behalvcn 2 ondercoopluyden 
die wy naer Firando gedestineert hebben, zijn met dit schip diverse assisten
ten gaende; U.E. eenige van doen hebbende mach hem versien, doch sonder 
Specx te seer t’ontblooten.

’t Versoeck van d’Engelsen hebben verstaen; wat spel met hacr alhier 
hebben gehadt, sal U. E. van de medegaende vrinden wel vernemen.

Can U. E. vernemen dat de Portugysen met haer gewoonlijeke craccke van 
Maccauw op Nangasacqui de negosie continueerende sijn, sal U. E. in alle 
manieren soo ’t eenichsints mogelijc is dit schip Enchuysen alsulcke infor
matie en ordre geven dat deselvighe craccke gerescontreert ende vermeestert 
mach worden, even gelijck door toedoen van Sury by ’t jacht den Acolus on
trent Grissi verovert sijn alle de Portugeesen goederen, die met joneken in 
December passado van Malacca derwaerts wacren geseylt, doch ’t capitaelken 
is niet veel importeerende, maer hopen dattet een goet begin sal sijn.

Aen de weduwe van Impon zijn door Sterck in Macasser voldaen de 6000 
realen door Couteels van Amboyna op U. E. gctrockcn, ende daervan inge
houden hetgeene Impon per reste van reeckeninghe ’t comptoyr Patani schul- 
dich was; dese weduwe door Sterck van den Patanischen orancay gesepareert 
weesende heeft haer by d’Engelsen begeven ende aengeslagen een Hester 
Jacxsen welcke te saemen den capiteyn Jardin alhier dadelijck t’onser spijtte 
met gewaepender handt, gesloote poort ende voor dach heeft doen trouwen, 
opdat van ons niet gesepareert en soude worden. Dies niettegenstaende soo 
hebben om redenen noch ruymmer toom gegeven ende aen de vrouwe laeten 
volgen alle hetgene syluyden in ’t schip Enckhuyscn hadden gescheept, son
der inne te houden het | ’t welcke Impon per testament aen sijn kint ge-
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maeckt heeft. Ick hebbe hetselvige doen eyschen maeralsnoch niet dan praet- 
giens en geen bescheyt connen becomen. Wy verstaen alsdat voorschreven 
weduwe van Eldert Eldertsen eenen bryeff van 1100 realen op U. E. is heb
bende voor eenich geschut van Impon gecocht. Soo d’Engelsen off voor
schreven Jacxsen (die wy verstaen over eenige daegen met de joneke door 
hun van Patana gebracht, derwaerts gact om te procureren de naergelaeten 
restanten van Impon) deselve eysten, betaelse niet voor en aleer betoenen 
dat het -J- ’t kint van Impon competerende by ons gedeposeert sy, en sooder 
noch nyets van in Patana verleden is, sal U. E. voor het kint een ander derde 
part procureren. Het derde ’t welck het kint alhier moet hebben, bedraecht 
2119J realen, dat U. E. diene per advys. Met het schip Enckhuysen is per 
costi gaende eenen swart Laurens genaempt, dewelcke voorsz. Hester Jacxsen 
en weduwe van Impon pretenderen haeren slaeve te sijn, maer alsoo verstae 
dcnselven door Gerrart le Roy in Atchijn gecocht en door den admirael 
Warwijck by Impon bestelt en oock christen gemaeckt is, soo en hebbe hun 
denselven niet willen overleveren, maer op zijn versoeck per costi laeten gaen. 
Is hy slaeve, hout hem op reeckeninge der partye van ’t kindt, oft de pertye 
andersints becomende, soo laet eerst versoent zijn de actie welck tegen hem 
zijn hebbende; maer soo ditto persoon vry, oock christen ofte andersints de 
Companie aengaende is, hout hem met het sijnne onder u protectie, en laet 
in geenderley manieren toe dat hem eenichsints misschiede. Om finantie te 
soecken, alsoo geen geit hebben, en ’t gewas van peper ditjaer nietseer groot 
zal zijn, hebben wy goet gevonden met de joneke van Simsuan die over 10 
daegen vertrecken sal na Jamby eenige persoonen meteen cargasoen cleeden 
te senden, omme vergaderinge van een perthye peper te doen. Simsuan sent 
voor zijn hooft alsulcken cargasoen, dat de joneke daervan geladen can wor
den, derhalven sal U. E. voorgemelde joneke van Siam herwaerts sendende 
Jamby laeten aendoen omme aldaer te laeden sooveel peper als mogelijck sal 
wesen, met ordre dat een goede perthye peper becomende naerjaccatraloopen 
en Bantam niet acn en doen. Soo wy verstaen sal dese joneke binnen de riviere 
niet connen laeden. Derhalven sullen soo na anekeren als mogelijck sal 
wesen, mits datelijck van haer arrivement acn den onsen oftejoneke van Sim
suan in de rivirc opwacrts wesende advisc ghevende, opdat den peper in freette 
buyten geladen mach worden. Naer ons verclaert wordt soo sal ’t daer aen 
geen peper gebreecken, doch U. E. sal per avontuyre beter geinformeert 
wesen, en sich daernaer mogen rcguleeren. Indien Enckhuysen sonder groot 
cargasoen herwaerts keert, en sonde niet quaet zijn, dat hy voorsz. plaetse in 
’t herwaerts keeren mede sooveel naerderde als sonder peryckel geschieden 
can, ofte het soude connen becommcn, want anders beduchten dat ons 
hier van alles gebreecken sal. Dit schip Enckhuysen hebben wy eenige daegen



r,
Patani, 10 Juni 1615.14

1

mm

ï

r

4. — JHOOR.
AEN ABRAHAM VAN DEN BROECK, PER ’T SCHIP MIDDELBURCI1, 21 OCT. 1G15»).

Na U. E. vertreck sijn alhier, Gode sy gelooft, uut de Molucques wel aen- 
gecomen d’E. heer gennerael Reynst met meest alle de schepen, doch uut 
het patria, van de Custe ende elders en hebben alsnoch niet vernomen. Der- 
halven, alsoo de schepen seer swack van volck sijn, ons geit gebreeckt ende 
Anboyna ende Banda niet alleene tegen d’ Engelsen als andre voor de Com
pagnie dienen te verseeckeren, maer Puloway vermeestert moet worden, is 
d’E. heer gennerael genootsaeckt geworden sijn voorneemste desseyn voor 
dees tijt te schorten, doch willende evenwel niet naerlaten de vyanden met 
hulpe van de coningen van Atchijn ende Jhoor alle mogelijeken affbreuck te 
doen, is by Sijn E. ende den raet gearesteert, dat men per costy sal senden 
de schepen Hollandia, Middelburch, Nieuw Zeelandiay /Sfonne, Manc ende den 
Aeolus met een jacht, omme ter behoorlijeker plaetse waer te nemen ende te 
vermeesteren alle des vyants schepen, volck ende goederen, die soo van Mac- 
cauw als andre plaetsen sullen connen riscontreren.

*) Copicën van 21 Oct.—10 Dec. 1615: E 198.

opgehouden gehadt, alsoo geerne voor sijnne depesche van den heer generael 
advyse hadde gehadt op seeckere poincten zijn E. geschreven; derhalven 
sal U. E. soo langen vertreck niet qualijck nemen. Om dese redenen hebben 
wy ’t expresselijck geordonneert dat Jhoor voorby souden loopen ; gelegent- 
heyt becomende mach U. E. dat comptojr van een cleyn capitaelken cleeden 
meteen assistent en bootsman tot behulp van Gisbert Bali versien, advy- 
seerende den coninck dat het schip by gevalle Jhoor voorby geseylt is, en voor- 
der ’t gene U. E. alsdan van d’ E. heer generael verstaen mach hebben, alsoo 
twyffele off zijn E. dit jaer derwaerts sal connen gaen, gelijck de meeninge 
geweest is.

Aengaende de nieuwe tydinge en ’tgeen in dese contrey passeert, refereren 
ons aen ,t gene in onsen aen Sr. Specx geschreven, daervan nevens desen copie 
gaet, geadviseert hebben.

By desen gaet een brieff met 4 matte pacxkens ongenombreert, aen een 
seeckeren Chinees, die wy U. E. recommanderen te behandigen; soo den- 
selven 20 off 30 realen van noode hadde, ende herrewaerts inette joneke ofte 
schip passagie versoeckt, sal U. E. hem voorschreven somma verschieten en 
passagie verleenen.

Hiermede, eersaeme, seer discreteSr., zullen desen eyndigen. Godt geve U.E. 
nae hertelijekegroetenisse alles goets. Actum in Bantam, ady 10enJuny A° 1615.
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Dese gaet per ’t schip Middelburchy welck dienvolgende per costi wort ge- 
sonden. ’t Schip de Mane is over 8 dagen van hier na Jaccatra om water en 
andersints vertrocken, vanwaer gelast is datelijcken na Jhoor te seylen, om 
aldaer by den anderen te versamelen. d’Andre schepen sullen over 2a 3 dagen 
volgen, ende sullen daermede gaen tot uuttvoeringe van ’t desseyn d’E. heer 
admirael Verhagen ende den heer advocaet Dedel, welcke volcomen commis
sie sijn hebbende omme mette coningen te handelen ende in alle voorvallende 
saecken te disponeren, gelijckoffd’E. heer gennerael aldaerin persoone waer, 
daerna U. E. hem reguleeren sal.

Deese schepen sijn gelast voor de rivier van Jhoor te anckeren ende aldaer 
de vloote met den heer admirael te vertoeven, doch wat ondertusschen op 
den vyant tot des Compagnies advantagie gedaen can werden, sal U. E. in ’t 
werck doen stellen ende tot effect helpen brengen, houdende in goede hechte- 
nisse ende bewaringe alle de Spangiaerden, Portugiesen, haer slaven ende 
adherenten met hare goederen, die van den vyant souden mogen becomen, 
tot de comste van d’E. heer admirael. Dese schepen sijn oock gelast aen te 
halen ende binnen de riviere van Jhoor te brengen alle de joncken, wat natie 
dat het oock soude mogen wesen, die na Mallacca varende sullen connen be
comen. Wat onvrye goederen gevonden worden, sullen voor goede prinse 
gehouden ende pertinentelijcken geregistreert worden; ende belangende alle 
neutrale natie, deselvige sal U. E. binnen de riviere van Jhoor houden tot de 
comste van den heer admirael Verhagen, ende soo over de dispositie Sijn E. 
compste niet verwacht cost worden, sal U. E. verstaen dat de meyninge is, 
dat men hun binnen ditto riviere van Jhoor alsulcken handel sal laten doen 
als sonder prejudittie geschieden can. Derhalven sult in desen gevalle daerinne 
handelen als met den raet ende welgevalle van den coninck van Jhoor sult 
vinden te behooren.

Laet niet dese schepen te informeren van ’t gunt tot des Compagnies wel- 
stant verstaen sult hebben ende sylieden ten dienste van de Compagnie dienen 
te weten. Den Aeolus sijn met groote devotie verwachtende, omme te ver
staen, wat in Mallacca, Jhoor ende Atchijn passeert, alsoock wat in Jamby ge
daen sal wesen. Simsuan is over eenige dagen van den pangoran gerelascheert. 
U. E. sy veradverteert, dat eenich contant by den anderen van de deden dient 
te versamelen ende in esse te houden tot verversinge voor de schepen, alsoo 
geen van allen niet een reael mede sullen brengen ende hier niet en is.

Al ist saecke al eenich geit becomen voor ’t vertreck van ’t schip Rotter
dam ende geen peper van Jamby crygen, soo en weete niet, waermede voorsz. 
schip affladen sullen.

Adi 21 Octoberanno 1615, in Bantham.
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5. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. ANDRIES SOURY, OPPERCOOPMAN, GAENDE VAN HIER NA 

JAMBY MET HET JACHT DE HALVE AfAEN, 28 OCT. 1615.

:) „Adi 28 October geschreven na Jhoor aen Abraham van den Broeck; adi 28 ditto ge
schreven na Jamby aen Abraham Stercque”.
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U. E. sal trachten met aller dilligentie tot Jambi te comen, latende onder- 
weech goede achte ende pertinente notitie nemen, wat diepte ende ondiepte 
soo onderweech als in de riviere van Jamby gemoeten sal. In Jamby gecomen 
sijnde, sal U. E. den coninck wegen d’E. heer gennerael met eenige ver- 
eeringe begroeten, naerder ondersoeck doende, off het voor ons orbcr ende 
den coninck aengenaem zy, dat men aldaer een comptoir stabilcere, ende na 
gelegentheyt van saecken sal U. E. daerop disponeeren, te weten, selffs blyven 
ende Sr. Abraham Stercque met alsulcke andre persoenen, als ondienstich 
souden mogen wesen, herwarts senden, off datelijeken wederom comen ende 
Sr. Sterck aldaer laten, om ’t cargasoen te verhandelen, hetwelcke aen U. E. 
stellende zijn. Ingevalle U. E. den Aeolus aldaer vont, sult denselven date
lijeken na de vloote depescheren soo de peper, die voorhanden is, in de Halve 
Maen geladen can worden, maer soo de Halve Maen alles niet conde laden, 
sal U. E. den peper in den Aeolus doen schepen ende de Halve Maen na de 
vloote senden, advyseerende aen den heer admirael Verhagen ende van den 
Broeck tot Jhoor ’t geene vereyscht mocht worden, mits ditto Halve Maen 
met sooveel volex van den Aeolus versterekende als nodich wesen sal.

Voorder sult neerstelijeken ondersoecken, wat handel op dese geheele 
custe van Sumatra (soo ’t eenichsints mogelijeken is ende den tijt sulex lijdt) 
te doen is, gelijck mede alle gelegentheden ende streckinge van de custe, 
eylanden, droochte, diepte, alsoock aert van volck, ende in somma voor de 
Compagnie verkoosen ende ’t quade geschout mach worden.

Soo U. E. genootsaeckt wort eenige peper in joneken te schepen, en sent- 
se niet na Bantam, maer na Jaccatra off Japara, nemende aldaer mede van 
Simsuans volck aen al ’t geene U. E. becomen cont, opdat niet genootsaeckt 
worden met den pangoran in questie te treden ende tol te betalen.

Weest op U. E. hoede, opdat ghylieden van geen Pallumbammers offandre 
in off buyten de reviere overvallen wort. Eenige Pallumbammers gemoetende, 
bejegent haer als vrientsoeckende lieden, ende laet niet onse gemeyne vyan- 
den te vermeesteren, mits haer persoonen ende goederen in verseeckeringe 
houdende.

Actum in Bantam, adi 28en October anno 1615 ’).
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6. — JAPARA.
AEN DEN HEER DOENSZEN, PER ’T SCHIP HOORN, 3 NOV. 1615.

Sedert ons jonckste hebben van U. E. ontfangen vijff missiven van den 20 
ende 25 September, item 8,18 ende 20 October met copyen van diverse reso- 
luitien aldaer genomen, welcker inhouden verstaen hebben, ende sal desen 
daerop dienen. Van de contante penningen in verscheyden partyen ontfangen, 
hebben U. E. gedebitteert ende daerentegen gecreditteert van de rijs in de 
schepen Hollandia, Hoorn, Neptunes ende de Sterre gescheept, alsmede van 
24 realen aen seeckre Chinesen voor de gevangenen van Bali gedaen, gelijck 
oock van 20 realen door U. E. aen den Engelsman gedaen ende alhier ont
fangen. ’t Is wel, dat U. E. met ’t comptoir Bantam alleen reeckeninge sal 
houden van al ’t gene ontfangen ende uutleveren sal, doch sal dienen ons 
met alle gelegen theyt copye van journael ende grootboeck te senden. Aen- 
gaendc de deden ende contant, welck vereyschende zijt, tegenwoordelijeken 
hebben geen. Soo haest van de Custe deden ende uut het patria geit becomen, 
sullen U. E. versien, doch sijn neffens desen ordre gevende, dat van Jaccatra 
eenige chindes gesonden worden.

Desen gaet per ’t schip Hoorn, welck expresselijck costi wort gesonden 
omme rijs te laden. Dcrhalven sal U. E. datelijeken in dit schip schepen soo- 
veel rijs, als laden can, gelijck mede sooveel cocusoly als hebbende zijt, met 
eenige boontgens, adresseerende alles onder behoorlijeke cognossement aen 
den heer van de Waterfort, oppercoopman in Banda, warwarts U.E. het schip 
oock senden sal, latende ’t selve de reede van Hitto op Amboyna aendoen. 
Soo haest Cheylon, de Hoope ende Neptuynes claer sullen wesen, welck niet 
lange aenloopen sal, sullen U. E. dese schepen mede toegesonden worden, 
omme innewaerts te seylen.

D’ernste recommandatie by U. E. met diverse missiven op ’t stuck van 
Banda gedaen, hebbe gesien. ’t Gebreck van geit ende volck heeft d’E. heer 
gennerael ende raden de vorige resoluytie ende desseyn doen veranderen 
ende de tegenwoordige macht in tween verdeylt, omme op d’een syde Banda 
te dwingen ende ten andren ontrent Malacca waer te nemen alle des vyants 
schepen, die in December toecomende van Maccau aldaer sullen ariveeren, 
gelijck mede wat van andre quartieren rescontreren connen, opdatdeconingen 
van Atchijn ende Jhoor mede al treynerende in devotie souden houden. Tot 
uutvoeringe van dit exploict sijn gecommitteert de heeren admirael Verhagen 
ende advocaet Dedel, welcke na Malacca vertrokken sijn met de schepen Hol
landia, Nieuw Zeclandia, Middelburch, Zonne, Mane ende Cleen Enckhuysen. 
Sy sullen aldaer tot halff Februarye vertoeven, alsdan 2 schepen (soo sulex 
van de coningen vereyscht wort) in de straet laten ende met d’andre weder-

2



f

H
i

18 Japara, 3 Nov. 1615.

■- -------

■■

7. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR BLOCK MARTSZEN, PER ’T SCHIP HOORN, 3 NOV. 1615.
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Van den 16 Maert ende primo Juli hebben van U. E. 2 missiven ontfangen 
ende door mondelinge rapport van de vrienden verstaen, hoe groot dat 
d’audace van d’Engelsen tot onsen nadeele geweest is. Ick houde voor seecker, 
dat U. E. ende d’onsen in Amboyna ende Banda in geen ruste sullen laten 
voor en aleer geweldelijcken van daer geweert ende na hare daden gestraft 
worden, want hebben hier te dien fyne (soo wy achten) diverse jachten opge- 
maeckt, gelijck U. E. ende de vrienden per avontuyre niet dan al te vroech 
vernemen sullen. Ende, alsoo d’E. heer gennerael volcomen ordre is gevende 
hoe U. E. hem desen aengaende regulceren sal, sullen wy niet breder sijn, 
maer verlangen d’executie ende uutcompste tot des Compagnies besten te 
hooren. Desen gaet per ’t schip Hoorn, welck na Japara gedestineert is omme

R Ijk
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ommeherwartskeeren, omme mede na Banda te gaen. D’Heere verleene hun 
goet geluck ende victorie over onse vyanden! D’andre schepen sullen in aller 
yle na Banda gaen, gelijck mede een nadeMolucques, om de garnisoenen van 
d’onnodige plaetsen te lichten ende daerenboven sooveel soldaten uut d’andre 
garnisoenen, als eenichsints gemist connen worden, ende die na Banda te 
brengen.

D’E. heer gennerael sal hier eenige nieuwe schepen vertoeven, om daer- 
mede van gelijeken naer Banda te gaen ende de saecken aldaer uut te voeren. 
D’Engelsen hebben met een schaloupe alhier 7 Poulowayers van Banda ge
bracht. Sy hebben hier diverse jachten opgemaeckt.soodat voor seecker houde 
van Amboyna ende Banda geen aftstant sullen doen soolange tegen hun geen 
gewelt en gebruycken. U. E. is niet wel bedacht geweest, dat den Engelsman 
soo goet tractement aengedaen heeft, want ons te qualick loonen ende sulex 
niet meriteren, gelijck U. E. wel bekent is. Ick hoope dat eerlange van haer 
molestie ontslagen sullen worden in manieren gelijck metten eersten hooren 

1 sal. Sr. Soury is met de Halve Maen na Jamby vertrocken. Den Hasewint, 
irreparabel sijnde, wort gesleten. Anders is hier niet gepasseert.

Aengaende hetgene metten Mattaran handelen sullen ende hoe men in 
Japara bouwen sal, dewyle tegenwoordelijeken niets connen doen, soud voor 
dees tijt d’ordre mede onnutt sijn, doch tesyner tijtsal daerop wel rypelijeken 
gelet ende ordre gegeven worden.

In Bantham, adi 3 November anno 1615.
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8. — AMBOYNA.
AEN Sr. COTTEELS, PER ’T SCHIP HOORN, 3 NOV. 1615.
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rijs te laden, van daer na Banda te vertrecken ende Amboyna aen te doen. 
Derhalven sal U. E. gelieven ’t selvige datelijcken voort te senden, ’t en ware 
in Amboyna daermede iets groots verricht cost worden. Soo U. E. offSr. Cot- 
teels eenige rijs van noode hadde, connen de heeren daeruut een partye lossen. 
Den eysch, die U. E. van diverse nootlijckheden is doende, hebben wygesien; 
te syner tijt sal van ’t gene doenlijck is versien worden, maer U. E. sy ver
adverteert, dat weynich off geen geit te verwachten heeft. Het is een jaer, dat 
hier sonder geit geweest sijn ende qualick de cost connen becomen. Wy sijn 
een groot stuck gelts ten achteren ende met de schepen, die in ’t voorjaer 
1614 uutgeseylt sijn, weynich geit verwachtende, soodat sijn staendeop hope, 
dat met een andre nieuwe vloote secours becomen sullen, welck mede on- 
seecker is. Derhalven mogen de heeren wel te rade houden, soo noch eenich 
contant hebbende sijn. Dit jaer sijn hier uut Engelant 8 seylen, soo schepen 
als jachten, geariveert ende uut ons patria niet meer dan een schip, Enck- 
huyscn genaemt, sonder eenen reael mede te brengen. De heer admirael Ver
hagen is met de schepen Hollandia, Nieuw Zeelandia, Middeldmrch, Zonne, 
Mane ende jacht Enckhuysen na Mallacca geseylt, omme den vyant alle moge- 
lycke affbreuck te doen ende des vyants schepen van Maccau waer te nemen. 
D’E. heer gennerael Reynst is hier een nieuw secours uut het vaderlant ver
toevende, omme mette selvige na Banda te gaen ende deBandinesen te dwin
gen. D’Heere verleene tot alles sijn genadige segen. Hoe het doorgraven van 
de passé bevalt, sullen geerne hooren, gelijck mede in ’t U. E. affayren toe
laten ende ons de wete gegost wort, wat daer passeert.

In Bantham, adi 3 November, anno 1615.

U. 1. missive van den 3 Juli met copyc van sijnne boecken hebben ontfangen 
ende de reeckeninge in conformite geslooten. Voor 184.308 ® nagelen in di
verse schepen gescheept ende alhier wel aengecomen, hebben U. 1. op nieuwe 
reeckeninge gecreditteert ende daerentegen oock gedebitteert van 2 kisten 
geit uutte Molucques ontfangen. U. 1. is geluckiger dan wy geweest, want 
hier in een jaer geen geit hebben gehad t, ende tegenwoordelijeken nietalleene 
sonder geit, maer 20 a 30.000 realen ten achteren sijn. Hiertegen hebben met 
de schepen in ’t voorjaer 1614 uutgeseylt niet meer dan 64.000 realen te ver
wachten. Soo met de twee jachten, die wy door d’Engelsen verstaen in De-
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cember 1614 uut Hollant geseylt sijn, geen groot cappitael becomen, sullen 
overal noch meer gebreck hebben. Derhalven sy U. 1. veradverteert soo noch 
eenich contant heeft, dat hem niet geheel ontbloot, maer soo weynich uutgeeft 
als eenichsints mogelijcken is, want dit jaer weynich o ff geen geit te. verwach
ten heeft. Ick en soude niet ongeraden achten, soo den noot sulex vereyscht, 
dat U. 1. trachte, indien daartoe comen cont, eenige deden prima contant te 
vercoopen, al waer ’t, dat de hant vry wat sout moeten lichten ; sal oock dienen 
in aller manieren sijn beste te doen, omme de nagelen met deden endecoop- 
manschappen te becomen. Wy hebben oock verstaen de procedures van d’ 
Engelsen. Het is seer goet, dat hare vermetelheyt op de hoochste graet geco- 
men is. Sy hebben hier diverse jachten ende schaloupen opgemaeckt, oock 
seven Bandinesen vanPouloway gebracht, soodat voor seecker houde weder- 
omme na Amboyna ende Banda sullen gaen. Hoe is het mogelijck, dat van 
die quartieren affstant sullen doen ende ons in vreede laten voor en aleer met 
gewelt van daer geweert worden, want sy sijn op Loeha ende Combello na 
haren misdaet noch niet gestraft geworden ende laten hun voorstaen, dat tegen 
ons niet misdoen connen ende geen zee haer te hooch mach gaen. Ende, alsoo 
d’E. heer gennerael desen aengaende aen den gouverneur ordre is gevende, 
waernaer hem reguleeren sal, soo en sullen daervan niet breder sijn, U. 1. 
recommanderende tot executie van de ordre ende des Compagnies welstant 
sijn beste te helpen doen, sonder imant aen te sien, want de nature selffs alle 
creaturen leert van hem te weeren ’t geene haer schadelijcken is, ende oock 
een ider vry staet hemselven met alle middelen tegen alle offencie te diffen- 
deren. De dachten, die U. 1. over de deden doet, hebbe gesien; sult ider na 
synen deucht moeten vercoopen. Ick hope dat door de heer de Hase op de 
Custe alsulcke ordre gestelt sal wesen, dat men niet lange met soo slechte de
den geplaecht, maer eens goet goet becomen sal. De goede ende nieuwe sor- 
teringe, welck U. 1. ontbiet, sullen wy te syner tijt vervorderen, maer alsoo 
op deCust gants geen capitael en is noch derwarts oock niet senden en connen, 
soude het wel lange connen aënloopen, eer iets bccomt; derhalven sal hem 
daerna mogen reguleeren. En weest niet verwondert, dat het volck van de 
joneken betere sydewaren dan d’ onsen een derde part beter coop op de merekt 
sijn vercoopende dan d’ onse in facture gestelt sijn, want den tijt ende noot 
alsulcke lieden haere wetten sijn. Ick en achte niet, dat aldaer tot alsulcke 
pryse groot quantiteyt van haer becomen cont, doch sal U. 1. verstaen, dat 
de goederen verleden jaer van hier gesonden tusschen d’ Engelsen ende ons, 
om partye te becomen, opgejaecht sijn geweest ende om seecker redenen 
gecargeertsijn. Ende alsoo ons ende d’ Engelsen dit jaer geit gebroocken heeft, 
sijn de Chinesen hare ordinarie sydelakcnen meest aen de hant gebleven, soo
dat mense alsnoch met contant meer dan 100 ten hondert beter coop dan



Amboyna, 3 Nov. 1615. 21

verleden jaer can becomen, ende het porceleyn noch veel min. Wy hebben 
dies niettegenstaende, omme de lieden niet geheel te bederven, eenige goede
ren in betalinge becomen ende een partye tot redelijeken pryse ende niet be
neden de mcrct op schuit aengenomen, invoegen dat andermael soude connen 
gebeuren, dat aldacr eenige zydewaren beter coop vercocht worde dan ons 
costen. Tot fournicringe van dagelicxe ongelden en montcosten sijn wy tegen- 
woordelijck mede vercoopende, gelijck de Chinesen gedaen hebben, ’t gene 
voorhanden is, ende dat voor sooveel elck gelden mach, de deden ontrent 100 
ten hondert beter coop dan sy plegen te gelden, soodat op diergelijeke ge
vallen niet bouwen mogen. Ick gelove wel, dat U. 1. eenige stucken fluweel, 
doch weynich, een derde corter gevonden heeft dan behooren te wesen. 
Eenige stucken hebben hier wel gesien gehadt ende om redenen aengenomen, 
maer sal wel letten dat diergelijeke niet gecocht en worde, ’t Is waer, dat de 
Chinese waren verleden jaer slecht geweest sijn. Dit jaer hebben de Chinesen 
noch slechter damasten, fluweelen ende satynen gebracht, maer sijn daer- 
mede alsoo gevaren, dat het hun eenige jaren wel gedeneken ende vooreerst 
diergelijeke niet meer brengen sullen; hebben oock wel eenich goet goet ge
bracht. Maer wat can men sonder geit coopen ?

D’acnplantinge van nagelen sal de Compagnie niet vorderlijck sijn. Het 
ware goet, dat mense verminderen cost; hebben gesien, dat een nieuwen prijs 
op de nagelen a 60 realen de bhacr van 550 © gemaect is ende den vercoop 
der deden 20 percento vermindert sijn. Godt geve, dat het verdrach lange 
mach dueren. Geit ende middelen becomende, sullen U. 1. versien van ’tgene 
ontbiedendesijt. Soo hier metten eersten geen pampicr van ’t patria becomen, 
sal het schryven hiermede welhaest gedaen wesen. ’t Is lange geleden, dat 
sonder Hollants pampier geweest sijn, ende tegenwoordelijeken connen geen 
meer Chinees pampier om geit becomen. Desen gaet per ’t schip Hoorn, het- 
wclckc geordonneert is met het ingeladen cargasoen na Banda te gaen.

Soo U. 1. aldacr eenige rijs van node heeft ende met goede avance vertieren 
cont, mach datelijeken daeruut ontrent 100 coyang lichten ende ’t schip als
dan voort laten varen, ’t en ware den gouverneur ’t selvige ten welstant van 
de Compagnie tegen d’ Engelsen off andre van noode hadde.

Naer desen sal Amboyna door eenige andre schepen mede aengedaen 
worden, waermede U. 1. alsdan by voorder advijs ’t noodige becomen sal, 
doch en sal dit jaer geen clcden noch sydewaren te verwachten hebben.

1’ieter van den Broeck is met het jacht Nassouw na Arabia en Suratte ge
varen, AndriesSoury met de Halve Maen najambi, ended’admiraal Verhagen 
met de schepen Nieuw Zeclandia, Middelburch, Hollandia, Zonne, Mane ende 
de chaloup Cleyn Enckhuysen na Jhoor, om den vyant daerontrent waer te 
nemen. Godt geve (tot profijt der gennerale Compagnie) wat goets mogen
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uutrichten. Sr. Brouwer is op 27cn passato van hier na de straet van Sonda vcr- 
trocken, om met den Groenen Leeuw nae ’t patria te gaen. Wensche hun be
houden reyse/tGene hier voorders passeert, verneemt U. 1. per brenger deses.

In Bantam, adi 3 November anno 1615.

9. — BANDA.
AEN DEN GOUVERNEUR VAN DE ZANDE, PER ’T SCHIP HOORN, 3 NOV. 1615.

■ ' S

U. E. missive van den 15 Juli hebben ontfangen ende door de vrienden 
verstaen het ongeluckich succes van de tocht op Puloway gedaen. De Heere 
verleene op een ander beter uutcompste! D* admirael is met ses schepen na 
Mallacca gevaren omme den vyant alle mogelijeke affbreuck te doen, ende 
d’ E. heer gennerael is van meninge met alle de resterende macht die by den 
anderen sullen connen brengen ende wat noch uut het patria soude mogen 
ariveeren na Banda te gaen, omme Puloway andermael acn te tasten ende de 
Bandinesen met Godes hulpe te dwingen. D’Engelsen hebben hier seven Pu
loway ers gebracht ende sijn van meninge soo het schijnt alsnoch van Amboyna 
noch Banda niet te desisteren. Derhalven worden U. E. de schepen Hoorn, 
Neptunes ende de Hope vooruutgesonden ende van d’E. heer gennerael ge- 
ordonneert d’ Engelsen geen acces toe te laten, maer met macht van daer te 
weeren. Ick recommandere U. E. ’t selvige, advyseerende het succes. De goe
deren in de joneke van Grissi verovert, sal de Compagnie niet qualick comen. 
Maer hetgenc uut de andre joneken van Bantam ende Japara gelicht ende tot 
betalinge op ons getrocken is en heeft ons niet alleene seer beswaert, maer 
de gennerale Compagnie meer dan 100 ten hondert geschadet, want de foeli 
in Banda a 100 realen de bhaer aengenomen is, ende hier als in Grissi hebben- 
se voor 60 realen de bhaer connen becoinen. Daerenboven sijn in soo soberen 
staet, dat geit op intrest a 5 percento ter maent hebben moeten lichten ende 
genoch te doen gchadt eer iets costen becomen, om Japara met een wcynich 
te versien. Tot incoop van rijs derhalven sullen de heeren gelieven dierge- 
lijcke vercoopen voor geen advantagie maer groot nadeel te reekenen, op 
een ander tijt naerlaten ende ons daermede niet meer te belasten. Den Japaerse 
schipper is na veel moeyten voldaen, maer den schipper van Bantam, die ons 
gestadelijck molesterende is, en hebben alsnoch niet met allen connen doen.

U. E. sy mede veradverteert soo weynich contant uut te geven, als eenich- 
sints mogelijck is, gebruyckende rijs, deden, zydewaren ende andersints in 
plaets van geit, want wy sijn hier ontrent 20 a 30.000 realen ten achteren, ende 
alle de comptoiren van Indien sijn geheel gedisprovideert. Hiertegen hebben
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10. — BANDA.
AEN WATERFORT, PER ’T SCHIP HOORN, 3 NOV. 1615.

met d’eerste schepen niet meer dan 64.000 realen te verwachten. U. E. can 
daeraen afimeten wat geit te verwachten heeft. Den eysch, die U. E. van 
diverse nootlijckheden is doende, hebben gesien. Wy senden mits desen een 
partye houtwerek tot een huys, een goede partye rijs, zydewaren endeander- 
sints, gelijck U. E. can sien per facture aen Sr. Waterfort gesonden. ’t Geen 
voorder ontbreect, sullen de vrienden met andre te verwachten hebben.

In Bantam, den 3cn November anno 1615.

Wy hebben U. 1. missive van den 15cn Juli wel ontfangen ende ’t comptoir 
Banda gedebiteert voor ’t gene uut het cargasoen na de Molucques gedesti- 
neert gelicht is, gelijck mede van de goederen uut een Grissicx joneke ende 
op Puloway verovert, alsoock ’t gene uut dejoneken van Bantham endeJapara 
gelicht ende op ons getrocken is, ende daerentegen wederommegecreditteert 
van de foelie ende nooten in ’t schip Rotterdam gescheept, item voor de rijs 
ende sagu na de Molucques gesonden ende van ’t gene aen diverse schepen 
gedaen is. U. 1. sal verstaen, dat wy hiermede niet alleene seer beswaert sijn 
geworden, maer de Compagnie is grooten nadeel ende ondienst gedaen, want 
den rijs ende sagu sijn in Banda tot hoogen prysen met contant geit gecocht 
ende onder de hant gants bedurven, daer men nochtans in de eylanden on
trent de Molucques sagu genoch tegen deden met groote advantage becomen 
can; ende de vreemde negotianten, die de Compagnie soo schadelijck in Banda 
sijn, heeft men daermede selfs gevoet. De foeli is in Banda a 100 realen de 
bhaer aengenomen ende hier als tot Grissi hebbense om 60 realen connen 
coopen. Den schipper van Japara is na veel moeyten betaelt, maer den andren 
van Bantam, die ons niet ongemollesteert en laet, hebben gants niet connen 
geven. Dcrhalven sullen de vrienden diergelijeke coopen gelieven na te laten 
ende ons met alsulcke trecken niet meer belasten, alsoo het hier quaet ge
noch hebben. Om Japara een weynich te versien tot incoop van rijs, hebben 
genoch te doen gchadt, eer een weynich geit met 5 percento intrest ter maent 
becomen conden. Wy sijn 20 a 30.000 realen ten achteren. De Custe ende alle 
de comptoiren van Indien sijn van contant gants ontbloot, ende en hebben 
niet meer dan 64.000 realen te verwachten met de schepen, die in ’t voorjaer 
1614 uut Nederlant geseylt sijn, daervan alsnoch geen tydinge hebben. Der- 
halven spaert U contant ende geeft daervan soo weynich uut als eenichsints 
mogelijeken is, opdat het U. 1. niet en ontbreecke. De betalinge der soldaten,
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11. — MOLUCQUES.
AEN DEN GOUVERNEUR REAEL, PER ’T SCHIP CIIEYLON, Ü NOV. 1615.

u

U.E. missiven van den 6 Maert ende 25 Juli hebbe ontfangen ende d’inhout 
wel verstaen. Maer dewyle by my selffs met gewichtiger saecken genoch te 
doene vinde, en sal ick niet disputeeren o ff de sentensie tot Jaccatra tegen 
seeckre U. E. acten gestreecken recht oft ongefondeert sy, want de waerheyt, 
als d’olye, niet onderblyven can, ende den tijt wel verclarcn sal, welck recht 
is. Ick hebbe U. E. niet vermaent hem te wapenen in saecken, daerover alreede 
veroordeelt was, maer die hier vliegende waren ende van den raet niet ge- 
.touscheert sijn, welcken sin, na het schijnt, niet verstaen en heeft. Derhalven 
neme sijn admiratie ende exclamatie ten goeden ende sal ’t daerby laten.

Het attent door U. E. na de Manilhas gedaen, hebbe gesien ende in Jan- 
nuario passato alhier van de Chinesen verstaen. Sy seyden my, dat soo haest 
U. E. met de vloote tot Otton ariveerden, vandaer een fregat met advyse na 
Manilha gesonden worden, ende van Manilla na Maccau, ende van Maccau 
door geheel China, waerover de joneken, die het na Manilla gemunt hadden, 
al t’samen haer reyse schorten ende de goederen van eenige, die al seylrect 
waren, deden lossen. De veroveringc van Siau ende ’t gcene tot des vyants

gelijck mede de portie, die ’t volck van de veroverde goederen is comende, 
dient sooveel eenichsints mogelijck is metzydewaren, deden, rijs ende ander
sin ts voldaen te worden.

Per ’t schip Hoorn, daermede desen gaet, senden een partye hout tot een 
huys, een partye sydewaren ende andersints; sult alles wel gecondittioneert 
ontfangen ende ons conforme medegacnde facture daervooren crcditteren. In 
Japara sal dit schip met rijs geladen worden. Hiervan sal partye in Amboyna 
ende partye door U. 1. gelost worden; hetgeene voorder ontbreeckt, sijn wy 
neffens U. 1. met groote devotie van ’t patria ende de Custe verwachtende. 
Soo haest iets becomen, sullen U. 1. neffens andre versien ende elck sijn pro
visie onder behoorlijeke cognossement verdeylen. U. 1. ballance hebbe ont
fangen, maer en sijn daermede gants nietgedient. ’tlseen al te blauwen excus, 
dat U. 1. pampier ontbroocken soud hebben, omme sijnne boecken te mogen 
copieren. Tegenwoordelijck en hebben geen pampier om iets te connen sen
den, nochtans dienen de boecken toecomendc jaer in alle manieren te hebben. 
Derhalven laet niet naer deselve te senden, soo ’t eenichsints mogelijeken is. 
Pampier becomende sal U. E. medegedeylt worden.

In Bantham, adi 3 November anno 1615.
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nadeel op Otton vernielt is, hebbe geerne gehoort, doch hope, dat het garni- 
soen van Siau over lange gelicht wesen sal, want de Compagnie (soo ick ver
sta) geen vordeel off groot nadeel geschieden sonde. Wybreyden onsteseere 
uut. De lasten vallen te swaer ende wy en sijn niet dan te swacker. Derhalven 
is by d’E. heer gennerael ende raden gearesteert, omme onse macht inne te 
trecken, dat men de garnisoenen van Saboa ende Gammecanorre sal lichten, 
op Batsjan niet meer dan 25 mannen ende geen dubbelde officieren houden, 
gelijck mede, dat U. E. uut alle d’andre garnisoenen sooveel soldaten sal 
lichten als eenichsints mogclijck is, omme alles na Banda te brengen ende 
de Bandinesen te dwingen. Met dese ordre wort dit schip expresselijck per 
costi affgeveerdicht, opdat tydelijck in Banda een goet secours, soo tegen 
d’Engelsen als Bandinesen, becomen souden. U. E. gelieve ’t selvige datelijck 
in ’t werek te stellen, opdat d’Engelsen, die met vier schepen derwarts driegen 
te gaen, ons geen voordeel aff en sien, want de nieuwe schepen niet voort en 
comen ende niet dan Hoorn ende de Hope na Banda connen senden.

In dit schip hebben wy doen schepen een goede partye plancken, swalpen, 
arack ende andre cleenicheden, als per facture aen den directeur gesonden. 
Ende, alsoo wy achten de vrienden van zydewaren dit jaer wel versien sijn, 
en sullen van hier weynich off geene te verwachten hebben. U. E. sy ver
adverteert, dat hier dit geheele jaer sonder geit hebben geseten. Wy sijn tegen- 
woordelijck ontrent 20 a 30.000 realen ten achteren ende hebben met de 
schepen in ’t voorjaer 1614 uut het patria geseylt niet meer dan 64.000 realen 
te verwachten. De Custc ende alle de comptoiren van geheel Indien sijn gants 
gedisprovideert. U. E. can hieraen affmeten, wat contanten te verwachten 
heeft. Derhalven sullen de heeren wel doen ende haer contanten, die noch 
hebbende sijn, oversparen ende soo lange doen strecken, als eenichsints moge- 
lijck is, opdatse aldaer niet en ontbreecken. Tot den incoop van rijs voor 
forten en schepen hebben genoch te doen gehadt eer met intrest van 5 per- 
cento ter maent een weynich geit hebben connen becomen. Het sal de gen- 
nerale Compagnie verde buyten haer gissinge gaen. Sy meenen groot geit in 
Indien te hebben ende daervooren een rijeken retour te becomen, ende het is 
in de Molucques alla royale (soo de lieden seggen) aen soldie, fortificatie, soo 
noodige als onnutte, ende superflua montcostcn ende oncosten liberalijeken 
gespendeert. Westerwolt heeft ons gesonden een extract van ongelden, die 
in 19 maenden in de Molucques gedaen sijn, beloopendc over de f 400.000, 
welck de helft meer is dan by tyde van de Hasebedroegen. Dat de maentlijeke 
soldie noch eens sooveel bedragen, wijst hemselven, dat de garnisoenen dies 
te stereker zijn. Macr hoe off de helft meer bedragen, can ick niet begrypen. 
De dispencc van dese wcynige penningen is noch weynich ten aensiene van 
de geheele macht der Compagnie, die nu eenige jaren achter den andren in



Molucques, 9 Nov. 1615.26

i

I
=
I'

IV
Hl

=5

=

de Molucques met fortificeeren geconsumeert is, in plaetse dat eenigeadvan- 
tagie op den vyant ende de negotie behoorlijcken dryven souden, ende noch 
en is het op Maleye alleen niet gedaen. Sullen de fortificatie van Tacomi, op 
Mackjan ende Mothir mede na advenant soo costelijck vallen, ick en weet 
niet, hoe het de Compagnie suporteeren sal. Derhalven, wil U. E. wel doen, 
sal dienen alsulcke ordre te stellen, dat de lasten van de Molucques grootelicx 
gelicht worden, want de Compagnie alsulcke niet dragen can, off daer mosten 
andre voordeelen tegencomen. Maer het is, Godt beter ’t, recht contrarie. De 
Chinesen, Javanen endeMaleyen gaen daerenboven met de weynige proffyten 
door, die men van de consomptie onser goederen verhoopt hadden te trecken. 
Voorwaer (onder correctie geseyt) U. E. hadde behoort alle dese quade in- 
breucken met eersten promptelijcken met alle middelen geweert te hebben. 
Is het niet een verdriet, dat door de Chinesen ende ondercruypende hande- 
laers meest alle de contanten door de vloote van Blockmartszen in de Moluc
ques gebracht van daer gevoert sijn ende wy hier sullen gebreck moeten lyden ? 
Ick hebbe wel verstaen, hoe de heeren voor hebben geen contanten meer te 
gebruycken, maer met cleeden ende waren betalinge te doen, omme de hande- 
laers daermede uut de Molucques te verdryven. De noot achte ick dat hier
toe een goede hulpe en dwange wesen sal, gelijck in Solor, daer de betalinge 
met parangs sijn doende. Evenwel sal U. E. (soo de joncken daermede uut 
de Molucques geweert worden, gelijck niet te twijffelen is, geschieden sal als 
hun de nagelen mede onthouden worden) daerdoor groote eere begaen. De 
joncken moeten uutte Molucques, hetsy met dese practica off gewelt, want 
anders aldaer niet bestaen connen. Derhalven, soo het met sachte remedie 
niet geschieden can, moeten nootlijck vehementie gebruycken, gelijck U. E. 
beter dan my bekent is.

Nu de schepen van ’t patria tardeeren, bevinden wy hoe groote inconvenient 
onderworpen sijn, ter oorsaecke U. E. de schepen soo seere van speek, vlees, 
oly ende wijn ontbloot heeft. Al ware het, dat d’occasie presenteerde ende 
den tijt vereyschte, om ivers een vloote te senden, gelijck mede dat cargasoen 
hadden, omme een goede vloote nae ’t patria te depescheren, soo souded’een 
off d’ander by gebreck van vivres naergelaten moeten worden. Derhalven ge
lieve U. E. in de lichtinge van scheepsprovisie mate te houden.

By gebreck van volck, geit ende provisie als ondercruypinge van d’Engel- 
sen, is d’E. heer gennerael ende raet genootsacckt geworden het arest, 
verleden jaer genomen, te veranderen. Nochtans sijn d’E. heeren admiracl 
Verhagen, Jasper Janszen ende Dedel na Mallacca gevaren met de schepen 
Hollandia, Nieuw Zelandia, Middelburch, Zonne, Mane, d'Acolus ende Nep
tunes, omme den vyant sooveel affbreuck te doen, als eenichsints mogelijeken 
is, ende haer schepen van Maccau comende waer te nemen, ende sullen daer-
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om me vertoeven tot ontren t halffFebruary, als wanneer mede naBanda sullen 
gaen. D’Engelsen laten verluyden, dat derwerts met 4 schepen sullen gaen 
ende hebben seven Bandinesen van Puloway alhier gebracht, ende dewyle(soo 
ons dunekt) ordre ende reden genoch hebben, is geresolveert ende dienvol- 
gende van d’E. heer gennerael geordonneert dat men hun in Amboynanoch 
Banda geen acces geven maer met gewelt van daer verdryven sal. Tegen- 
woordelijck connen derwarts geen and re schepen senden dan Hoorn ende de 
Hoope met twee schaloupen, alsoo de vloote met het volck van de schepen 
Amsterdam ende Mauritius gemant sijn ende deese dieshalven niet gebruyckt 
connen worden. Den Hasezvint, irreparabel sijnde, wort gesleeten. Derhalven, 
in ’t mogelijck is, dient U. E. tot d’executie behoorlijeke middelen te tour
nieren. Den Groenen Leeuw is als jacht d’advyse primo deses uut de straet 
Sonda nae ’t patria vertrocken. ’t Jacht Nassouzv is na Arabia ende Suratte 
gesonden, de Halve Maen na Jamby om nieuwe peper ende finantie te soecken. 
Na Japan is het schip Enckhuysen gevaren, welck in December toecomende 
alhier weder verwachten. Dit schip is in Mayo 1614 uut het patria geseylt 
ende in Martius passato alhier geariveert. Van de vloote, alsdoen uutgeloopen, 
hebben noch geen tydinge. By dese gaet copie van missive ende seeckrepam- 
pieren per ditto schip van de heeren mayores ontfangen, daeraen ons de 
tydinge aengaende refererende zijn. Dit jaer sijn 8 Engelse schepen uutEnge- 
lant in Indien geariveert. Door de 2 jonekste, welck in December 1614 uut 
Engclant geseylt sijn, hebben wy verstaen, dat aen de Cabo twee jachten, 
den Witten ende Szvarten Beer genaemt, die mede in December uut Hollant 
sijn geloopen, gerescontreert hadden. Sy seggen, datse 20 dagen voor hun 
van de Cabo herwarts aen vertrocken waren. liet is drie maenden geleden, 
dat hier dese Engelsen ariveerden, ende van ditto jachten hebben noch geen 
tydinge. D’Engelsen rapporteeren mede, dat geheel Europa door seer ge- 
armccrt worde ende dat de treves door de Spangiaerden genochsaem ge- 
broockcn was, alsoo Spinola met 90.000 man op den rijexbodem was, Wesel 
ingenomen hadde ende sterek tortificeerde. Sijn Excellentie hadde 40.000 
man op de beenen, den coninck van Engelant 60.000. De paus, keyser, coninck 
van Spangien ende consoorten armeerden soo sterek, als doen conden. In 
Vranckrijck waren de princen van den bloede uut het hoff van coninginne 
regente Maria gescheyden, soodat alles in roeren was. Mettertijt sullen beter 
bescheet vernemen.

Alsoo de heeren mayores geresolveert hebben soo groote provisie voor de 
forten niet te senden, als voor desen gedaen hebben, ende dat recht op dese 
coniunctie, nu alle de vivres ende contanten alhier geconsumeert sijn, is te 
beduchten naer desen in groot gebreck geraecken sullen, tensy dat anders 
resolveeren. Ende omme dese inconvenienten, sooveele cenichsints moge-
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lijcken is, voor te comen, hebben wy na Japon geordonneert, dat van 
een seeckre groote joneke, voor desen door Brouwer gecocht, met allerley 
nootlijekheden volladen na de Molucques, Amboynaende Bandasouden sen- 
den. Hiertoe is derwartsexpresselijck volck gegaen, ende conde wel gebeuren, 
dat in Jannuario offFebruario toecomende by U.E. ariveerde. Derhalven sal 
gelieven daerop te doen letten, opdat de galleyen daermede niet door en gaen. 
Sy sal tamelijck met geschut, volck ende wapenen gemant wesen. NaPattane 
hebben mede ordre gegeven, dat allerley provisie souden senden, maer duchte 
van daer weynich off niet becomen sullen.

Van Jhoor hebben tydinge, hoe desen coninck voor d’Atchijnder vluch
tende is ende sijn lant verlaten heeft. Hy eyscht 200 gout ende 20 stucx gc- 
schutt, omme d’ E. heer gennerael toe te staen ’t geene hy begeert. Item dat 
in Juny passato 5 Portugiese schepen na Manilha sijn geseylt ende 4 na Mac- 
cau. Tegenwoordelijck sijn voor Mallacca noch 6 groote schepen hebbende, 
die ick hope d’onsen wel vinden sullen. Van dese 6 sijnder 4 op wech ge
weest om mede na Manilha en Moluco te gaen, maer van dejavaensejoncken 
verstaende datter een machtige vloote van ons op handen was, sijnse weder 
voor Mallacca gekeert. Van Goa waren noch 2 andre schepen verwachtende, 
soodat het schijnt haer macht versamelende sijn. Van de Custe en hebben 
alsnoch geen tydinge.

Van China sijn hier dit jaer vijff Chinese joneken met een goet cargasoen 
geweest. Hadden wy geit gehadt, den Chinesen handel ware toecomende jaer 
in volcomen fleur geraeckt. Maer alsoo de Chinesen haer meeste goet niet en 
hebben connen venten voor’t geene in China costen, is den handel weder 
verloopende. Ick hadde op goede hoope, omme d’Engelsen te prevenieren, 
een voorcoop van alle de rouwe zyde gedaen, maer alsoo ons ’t beste gebrack, 
soude U.E. niet geloven hoe wy gevaren sijn, want den pangoran alsnoch 
mede op den hals sijn hebbende per reste van den tol van den peper verleden 
jaer gescheept ende door manekement van geit niet betaclt.

Van de Molucques hadde ick gemeent op mijn schryven eenich secours te 
becomen, maer is ons gelijck van alle d’ andre plaetsen mede gemist, soodat 
genoch te doen hebben gehadt omme de cost te crygen ende ’t noodige aen 
alle de behoeftige schepen te tournieren, ’t Is Godt loff tot noch toe geret. 
De schepen sijn alle heerlijck geprepareert ende al vertrocken. Hadde de 
Zoniie noch ses maenden gevaren, hy soude ontwijffelijeken gesoneken heb
ben, off irreparabel geweest sijn.

D’E. heer gennerael is hier met groote devotie eenich nieuw secours ver
wachtende, omme daermede datelijck na Banda te gaen ende de saecken 
aldaer met de hulpe van ’t secours, dat U. E. herwarts senden sal, op nieuws 
te hervatten. By dese gaet een verhael van ’t gene ’t schip Enckhuysen in Mac-

I
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12. — MOLUCQUES,
AEN DEN DIRECTEUR WESTERWOLT, PER ’T SCHIP CHEYLON, 9 NOV. 1615.

cassar bejegent is. D’ Engelsen sijn oorsaeck van cl’ eerste questie. Sy sijn door 
d’ onsen gesalvcert ende hier gebracht, daernaer hebben weder volckin Mac- 
cassar geleyt, haer baene soo schoon gemaeckt ende ons soo vuyle, als eenich- 
sints mogelijcken is geweest; ende, omme haer woorden metter daet te be
vestigen, sijn tot Jaccatra (daer nu mede een huys timmeren) trachtende van 
den coninck te lichten de 2 gevangene Maccassaren door ons den coninck 

" gedaen op belofte, dat haer t’ onsen vereysche weder leveren soude. Sy en 
hebbense noch niet gecregen, maer sooveele gedaen, dat den coninck dese 
gevangenen aen ons niet weder leveren wilt, ende sylieden seggen liever te 
willen sterven dan met ons na Maccassar keeren.

Tegenwoordelijck wort het schip Rotterdam verdubbelt. Wy hebben tot de 
ladingceen partye rijcke goederen by den anderen, als nagelen, noten, foelie, 
benguyn ende goede partye rouwe syde, sydelakenen ende andersints. Maer 
van waer de volle off compleete ladinge becomen sullen, en wete als noch 
niet. D’Engelsen, meene ick, sullen oock genoch te doen hebben om een 
schip te laden, want dit jaer alhier seer weynich peper gepluckt wort, sijnde 
meest alle door de groote droochte te niet gegaen.

Den directeur Westerwolt ende Waterfort, oppercoopman in Banda, advy- 
seeren hunne boecken by gebreck van pampier niet gesonden te hebben. Wy 
en connen alsnoch geen pampier senden, want hebbe geene. Nochtans is 
hoochnoodich, dat ons toecomende jaer haere boecken gesonden worden, 
alsoo ons met de ballance niet behelpen connen. Derhalven recommandeere 
U. E. andermael sooveele te doen, datse niet langer achter en blyven. Stael, 
verstaen wy, heeft U. E. van den heer gennerael becomen. Crissen sullen met 
d’ eerste gelegen theyt eenige senden.

Adi 9 November anno 1615, in Bantam.

Wy hebben van U. E. diverse missiven ontfangen, namentlijck van dato 
den 6 ende 7 Maert, 14 ende 15 Juni, 12, 24 ende 25 Juli, alle welcker in
houden wel verstaen hebben, ’tls goet, dat U. E. ons van sijn uutgiftgedebit- 
teert ende van alle ontfangen cargasoenen gecreditteert heeft. Wy sullen de 
bevindinge geerne hooren, opdat ons daernaer mogen reguleeren. Van de 
balatins wceten niet anders te seggen, dan dat ons ider in facture van de Custe 
voor 80 patcheri gereeckent wort, ende sullen vernemen wie sich soo groote- 
licx verabuseert heeft. Tot noch toe en hebben van de Custe geen tydinge, in
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voegen dat van de begeerde sorteringe cleeden niet anders gesonden can 
worden, dan ’t geene U. E. van Jaccatra met Cheylon, brenger van deses, ge
worden sal. In dit schip sijn van hier gescheept een goede partyc swalpen, 
plancken, arack, rottang ende diverse cleenicheden, daervooren ons conforme 
de facture creditteren sult. Sydewaren sullen dit jaer weynich off geene sen- 
den, dewyle achten de Molucques noch wel versien is, soo met het cargasoen 
verleden jaer van hier gesonden, als hetgeene uutte Chinese joncke gecocht 
is. Voor ’t cargasoen, de nagelen ende lakenen herwar ts gescheept, hebben 
U. E. gecreditteert. De rouwe syde, die ons gesonden hebt, en deucht gants 
niet. Diergelijcke wort generalijck voor 60 a 70 realen ’t picol vercocht, maer 
sy en is voor ’t patria bykans geen geit waerdich. Weest derhalven verdacht 
alsulcke niet meer te coopen.

U. E. heeft seer wel gedaen conforme onse ordre 2 kisten geit na Amboyna 
gesonden te hebben, want souden anders mede geseten hebben in alsulcken 
miserie, als wy hier sijn. Het ware goet geweest, dat ons conforme mijn ad- 
vys mede wat gesecondeert hadden. Heeft U. E. noch eenige contanten, 
gelijck ick achte, verspaert deselve ende doetse soo lange strecken, als 
mogelijck is, want vooreerst weynich off niet van hier te verwachten heeft, 
alsoo met de schepen, in ’t voorjaer 1614 uut het patria geseylt, niet meer dan 
64.000 realen te verwachten hebben. Hiertegen sijn alle de comptoiren van 
geheel Indien gants gedisprovideert, ende wy ontrent 20 a 30.000 realen ten 
achteren. De reste isser van noode, omme Rotterdam alleen nae ’t patria te 
depescheren. Omme de cost te crygen, hebben wy van de soldaten, die uutte 
Molucques ende Banda sijn gecomen, geit moeten leenen. Tot incoop van 
rijs hebben veele te doen gehadt, eer voor Japara eenich geit op intrest van 5 
persento ter maent becomen conden. De 400 realen, door U. E. derwarts ge
sonden, sijn wel te passé gecomen om rijs voor provisie der schepen te coopen. 
Derhalven sal U. E. de soldaten met deden, zydewaren, rijs ende andersints 
moeten betalen, gelijck een tijt lanck op Solor met parangs gedaen is ende 
noch gedaen wort. En geeft tot fortificatie noch ongelden mede geen geit uut, 
soo het eenichsints verby cont, opdat aldaer, gelijck wy hier, mede niet ver
legen wort.

Het groot gewas van nagelen, dunckt my, is van jaer tot jaer vertreckende. 
* Soo het dit jaer geluckt, dient U. E. alle mogelijcke vlijt aen te wenden, om 

alles op uutstaende schulden tegens deden, zydewaren ende wat andersints 
hebbende is inne te crygen, sonder eenich contant om nagelen uut te geven, 
’t Is beter, dat se niet gepluckt en worden ofte, gepluckt sijnde, vergaen, dan 
dat daervoor in desen stant geit uutgeven soudet, doch ontsiet U niet, als het 
anders niet wesen mach off den noot sulcx vereyscht (om d’ incompste van 
de nagelen te faciliteren, de goederen te vertieren ende ’t geit te besparen) de
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bant met u cargasoen off goederen te lichten. Soo d’Engelsen in de Moluc
ques, Amboyna off Banda weder compareren, gelijck het schijnt te doen voor
hebben, wort van d’E. heer gennerael geordonneert, dat men aldaer niet 
langer geit, claddinge noch insinuatie tegen hun gebruycken, maer haer geen 
acces toelaten ende met gewelt van daer verdryven sal. Can de compste ende 
handelinge der joncken uut de Molucques niet geweert worden met de soete 
middelen, die den heer gouverneur voor heeft (volgens den noot daerdoor 
oock gedrongen wort) tegens hun te gebruycken, soo recommandeerebySijn 
E. te vervorderen, dat authoriteyt ende macht daertoe gebruyckt worde. 
Vrientschap moet men in alle manieren met de Tarnatanen onderhouden, 
maer haer te ontsien ende al toe te staen wat begeeren, gelijck de lieden seg- 
gen dat in veelen gedaen wort, past haer slaven beter dan ons.

Hebbe gesien, hoe in 19 maenden meer dan ƒ400.000 gegasteert sijn. By 
tyde. van de Hase sijn in 17 maenden ontrent ƒ200.000 geconsumeert, welck 
ontrent de helft min is. Ick en weet niet, hoe U. E. ende alle de andere heeren 
elck sijn portie verantwoorden sullen. Men sal seggen, de garnisoenen sijn 
soo veel stereker; sulex considereren seer wel, maer connen niet begrypen, 
waertoe superflua gebouwen, hoe de fortificatie ende de taffelcosten de helft 
meer bedragen dan sy plegen te doen, veel min, waerdoor de schenckagie 
sooveele te hooger loopt. Tot verantwoordinge weeten wy wel, dat hiertegen 
geen redenen, excusen ende verbloeminge gebreecken sal, maer wenste wel 
en sal oock veel beter wesen, dat by de vrienden alle dispence voortaen tot 
redelijeken mate vermindert ende besnoeyt worde, ’t Is, ende sal altoos seecker 
blyven, wat redenen tot verantwoordinge oock voortgebracht worden, dat 
niet alleene een groot deel van des Compagnies capitael, maer oock haer ge
weldige ende heerlijeke macht (daermede op een ander veele hadde connen 
gedaen worden) eenige jaren achter den andren in de Molucques geconsu- 
meert sijn, ende dat soo aen onnutte ende onnodige wereken, superflua dis
pence, als met noodige ende behoorlijeke. Van ’t gene van Japara ontfangen, 
sal noch ons creditteren. Want van al ’t gene U. E. ontfangt, offversent, non- 
opstant metandre comptoiren reeckeninge is houdende, wort de reeckeninge 
van Maleyo spccialijcken gedebitteert ende gecreditteert, alsoo dat uut U. E. 
boecken geen slot van reeckeninge, die met andren hout, voort en dragen; 
ja van ’t gene met elcken schip gedaen wort, sijn hier met elck besonder 
reeckeninge houdende, omme te mogen sien, wat oncosten ider in ’t lant 
doet. Derhalven en connen ons gants niet behelpen met de ballance ons toe- 
gesonden. Daeromme sal U. E. sijnne boecken toecomende jaer wederomme 
sluyten ende niet naerlaten ons 
coord ende wel mach gacn.

’t Is wel, dat U. E. de gennerale reeckeninge der Compagnie voor de 3
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9 „Per ’t jacht Cleyn Hollandia geschreven na Amboyna adi 11 Nov. aen den gouverneur 
Block Martszen; na Amboyna adi 11 Nov. aen Sr. Cotteels; na Banda adi 11 Nov. aen don 
gouverneur van de Sande; na Banda adi 11 Nov. aen Sr. Waterfort.”

13. — JAPARA.
AEN DOENSZEN, PER ’T SCHIP DE HOOPE, 23 NOV. 1615.
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Sedert het vertreck van ’t schip Hoorn met den onsen van den 3 stanti vcr- 
staen hebbende, hoe van den vyant 6 groote schepen voor Mallacca waren 
leggende, is den heer gouverneur Jasper Janszen met den Neptunes tot vcr- 
sterckinge van de vloote mede derwarts gesonden. Godt geve, dat binnen 
corte dagen wat goets van daer mogen vernemen. Alsoo ’t schip Cheylon dooi
den schipper onbequaem geacht wort om drooge goederen te laden, is hct- 
selvige van hier recht door na de Molucques gesonden, opdat van daer metten 
eersten een goede partye volck na Banda worde gebracht. Anders is hier niet 
geinnoveert.

Desen gaet per ’t schip de Hoope na Amboyna ende Banda gedestineert. 
U. E. sal wel doen ende laten daerinne schepen sooveel rijs als bergen connen, 
ende wat andersints, voor Amboyna off Banda dienstich is hebbende. Soo het 
eenichsints mogelijck is, sal U. E. dit schip met eenige boontgens voor haer 
provisie versien, want seer sober gefictalieert sijn.

Het schip de Hoope hadden gedestineert Grissi ende Maccassar te laten

s

packen van Merecomaldi creditteere, mits dat ons besondere notitie geve, wat 
daervan compt, opdat ons daerna mogen reguleeren. Van de 70 leggers met 
Cheylon gesonden en hebben geen 20 goede gecregen. Neempt achtinge, dat 
de leggers aldaer beter onderhouden en versorcht worden, want de meeste 
part niet alleene vergaen is, eer se hier comen, maer als al ten besten versien 
sijn, soo is den meesten arack bykans daeruut leckende. Pampier, pen ende 
stoff tot inekt becomende, sullen de vrienden versien worden. Het schryven, 
geen pampier becomende, sal hiermede haest endigen.

Wy verstaen, dat aldaer eenige cammelotten ende fijn Camericx doeck sijn 
hebbende; sult wel doen ende versenden ’t selvige metten eersten herwart 
aen. Heeft U. E. eenige deden off andersints, daer gants geen wech mede en 
weet, nagelen noch geit voor becomen can, sentse na Amboyna, Banda off 
herwarts, daer verstaen can, best vertiert connen worden, opdat in hunselven 
niet en vergaen. Amboyna is van Gouseratse cleeden niet versien. Derhalven 
can U. E. eenige ontbeeren, wiltse hun mededeylen.

Adi 9 November anno 1615, in Bantam. ’)
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14. _ AMBOYNA.
AEN Sr. COTTEELS, PER DE HOOPE, 23 NOV. 1G15.

Dewyle per ’t jacht Cleyn Hollandia op den llcn stanti copye gesonden is 
van ’t gene den 3CI‘ ditto per ’t schip Hoorn aen U. 1. geschreven hebben, soo 
en sullen daervan geen andre mentie maecken. Sedert sijn hier alsnoch geen 
schepen geariveert, soodat aparent is, dit jaer geen capitael na de Custe sal 
connen gesonden worden, waeruut consequentelijcken gebreck van de noo- 
dige sortcringe deden volgen sal. Ick en weet niet, waer de Leeuw niet Pylen 

3

aendoen, omme, soo het geschieden con, redelijeken met hun te handelen 
ende de restanten in te vorderen. Maer de reyse van Grissi heeft moeten ach- 
terblyven, omdat het schip te diep is gaende ende te veel tijt soude slyten, 
ende de reyse van Maccassar, vermits den coninck van Jaccatra door toedoen 
van d’ Engelsen (soo wy meynen) geensints heeft willen wedergeven de twee 
gevangene Maccassaren, door ’t schip Enckhuysen alhier van Maccassar ge
bracht, ende van ons ditto coninck t’synen versoecke gedaen, op belofte dat 
deselve t’ aller tyden t’ onsen versoecke wederleveren soude. Om vrientschap 
noch op dreygementen van revengie off gelijeke wederlooninge ende ver- 
nietinge van verbont metten coninck gemaeckt, en hebben hun die van Jac
catra niet ontsien d’E. heer gennerael dese affront te doen ende voldoeninge 
van sijn conincklijcke belofte te weygeren ; waerop gefondeertsijn, weetGodt 
ende watter van comen sal, sullen mettertijt vernemen, invoegen dat voorsz. 
ambassate met ander gelegentheyt sullen moeten doen.

Op onse boecken bevinden U. E. noch debiteur van duysent realen ver
leden jaer van Bantam gelicht; sal gelieven sich daervan te deschargeeren, 
opdat de partye mede geeffent mach worden. Tegen toecomende jaer sullen 
wy genootsaeckt worden noch een goede partye swalpen ende plan eken op 
schuit aen te nemen. Derhalven sy U. E. veradverteert, dat vooreerst aldaer 
geen groote menichte en vergadere, maer al soetjens trachte de Chinesen tot 
den stapel te trayneren. Cocusolye ende sappon off root hout can nietteveele 
met cleeden coopen. Aen arack can mede geen quaet doen, maer tot fustagie 
weten voor does tijt geen meer raet dan tot geit. In December toecomende 
hopen van Japon eenich secours te becomen.

De questie tusschen Bantam ende Jaccatra schijnt nu stille te zijn. Nochtans 
wort van eenige voor seecker gehouden, datter een oorloge rysen sal. Rotter
dam wort verdubbelt, d’eene syde is claer ende aen de jonekste sijn besich.

Adi 23 November anno 1615, in Bantam.
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ende Der Goes soo lange tardeeren. Met dit schip de souden U. 1. eenige 
van de begeerde sorteringe gesonden hebben, maer is nagelaten, vermits, na 
de schippers seggen, niet drooch souden connen gevoert worden. Derhalven 
sal met andre geschieden. Voor U. 1. hebben hierinne eenige caixes doen 
schepen, die wy achten aldaer dienstich sullen sijn. Eenige swalpen en planc- 
ken aldaer noodich wesende, sullen by den heer gouverneur eenige van ’tcar- 
gasoen na Banda gedestineert gelicht worden, ’t Schip Cheyloii is rechtdoor 
na de Molucques gesonden ende den Neptunes met den gouverneur Jasper 
Janszen tot versterekinge van de vloote na Mallacca. D’Engelsen hebben tot 
Bantam drie jachten gereet liggende, daermede wy presu meeren na Amboyna 
ende Banda sullen gaen ; soo aldaer compareeren en laet niet te helpen ver
vorderen, dat volgens voorgaende ordre met gewelt van daer worden geweert, 
opdat in vreede mogen sitten ende de nagelen behouden, ’t En is nu geen 
tijt, om langer insinuatie tegen haer te gebruycken, noch oock met geit off 
deden (al waren wy daervan versien) cladderye te doen. Dewyle nu geen geit 
en hebben, comt dese resoluy tie seer wel te passé, want anders tegen d’Engelsen 
niet veel souden connen doen ; doch U. 1. sy veradverteert, dat na menichte 
van nagelen niet trachtende zijn, alsoo achten vooreerst niet dan te veel nae 
’t patria gegacn is. Maer voornemelijck is ons desseyn, om voor te comen, 
dat d’Engelsen aen geen nagelen en geraecken. Derhalven alsd’inwoonderen 
van Amboyna gefrustreert sullen sijn, gelijck wy hoopen de vrienden haer 
frustreren sullen van d'uutvlucht, die met haer nagelen tot d’Engelsen ende 
andre vreemdelingen waren nemende, soo en doet geen groote dilligentie 
om groote quantiteyt nagelen te versamelen, ja al ware het oock, dat te meer
der deden gesleten costen worden, opdat d’aenplantinge van de nagelen hier
door belet worden ende de deden mede in reputatie mogen geraecken, waer- 
toe met der vrienden dilligentie goeden moet sijn hebbende. Alhier bespeuren 
alreede, dat d’Indiaensche negotianten niet alleene van Banda willen desiste
ren, maer oock seer schroepeleus sijn, om na Amboyna te gaen. Soo U. 1. 
met rijs ende deden een goede partye geit van de Amboynesen can innen, 
daertoe recommanderende sijn het beste te doen, sonder te ontsien de hant 
wat te lichten, sal niet van noode wesen (als daer beneffens beletten, gelijck 
verleden jaer gedaen is, datdejoneken geen nagelen van daer en voeren) tegens 
dese Indiaense negotianten andre gewelt te gebruycken, want om nagelen off 
realen na Amboyna gaen. Sy plegen alle jaren een goede partye nagelen soo 
in Maccassar, Grissi als Bantam te brengen, maer dit jaer en hebben tot Ban
tam niet meer dan ontrent 3 bhaeren gebracht.

Van Sr. Schot sal U. 1. eenich Chinees pampier gedaen worden. Wy hebben 
denselven oock last gegeven, om by U. 1. te laten extract van de restanten in 
Maccassar ende Grissi gelaten op avontuere off van daer iets gevordert cost
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15. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR BLOCK MARTSZEN, PER DE HOOPE, 23 NOV. 1615.

Per ’t jacht Clecn Hollandia op den 10en deser copye van onsen dato 3cn ditto 
met schip Hoorn geschreven, gesonden hebbende, soo en sullen daervan geen 
andre repetitie doen. Hier en sijn sedert dien tijtgeen schepen geariveert. 
Van Jhoor hebben verstacn, hoe den coninck van Jhoor sijn lant verlaten 
hadde ende voor d’ Atchijnder was vluchtende, gelijck mede, dat de vyant 6 
groote schepen voor Mallacca hadden leggen. Hierop is tot versterekinge van 
onsc vloote ’t jacht den Neptunes nagesonden, ende hoopen binnen corte 
dagen eenige goede tydinge te hooren, welck Godt geve.

Dewyle ons alles ontbreeckt, en hebben U.E. per ’t schip de Hoopebrenger 
van desen niet connen senden hetgeene is eyschende, doch hopen met andre 
’t noodige te Cournieren. Dit schip is van d’ E. heer gennerael expresselijck 
na Amboyna ende Banda gedestineert, omme, gelijck voordesen verstaen sal 
hebben, d’Engelsen met gewelt van daer te weren. Dese onse vrienden, off 
veel eer vyanden laten verluyden met 4 schepen derwarts te willen gaen.Tot 
Bantam hebben een jacht ende twee schaloupen gereet. Twee andre jachten 
sijnse dagelicx van Priaman verwachtende. Dit schip de Hoope sal dienen in 
Amboyna te vermasten, doch dewyle niet en weeten, hoe hem de saecken al- 
daer gedragen, sal U. E. rypelijck dienen te letten ende ordre geven, offsulex 
datelijck sullen doen, off eerst na Banda gaen. Dewyle aparent is d’Engelsen 
Amboyna eerst sullen aandoen, schijnt best geraden te sijn, dat sulex date
lijck geschiede, opdat U. E. het schip t’haerder compste tegen hun mach ge- 
bruycken, want schepen gcbreeckende, tegen haer geen gewei t sou den connen 
gebruycken. Soo U. E. resolveert het schip aldaer eenige dagen te houden, 
dient datelijck, in ’t eenichsints doenlijck is, alle het volk, die na Banda ge

worden. Plet schijnt met die van Maccassar door toedoen van d’PSngclsen geen 
vrientschap sullen connen mayn teneren. Van de Javanen byoosten Japara ge
legen als Tuban, Grissi, Jortan, Surbaya ende andre achten oock niet goets 
sullen hebben te verwachten.

Van Banda sijn op ons getrocken ontrent 2500 realen voor foeli ende noo- 
ten, uut de joneke van Bantam gelicht, hetwelcke alsnoch niet en hebben 
connen voldoen. U. 1. can daeraen considereren, hoe van d’Engelsen bespot 
worden. Derhalven belast ons met diergelijeke trecken niet, soo sulex eenich
sints voorby can.

Adi 23 November anno 1615, in Jaccatra.
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16. — BANDA.
AEN WATERFORT, PER ’T SCHIP DE HOOPE, 23 NOV. 1615.

Onder couverte van Sr. Jacob Breeckvelt sal U. 1. geworden facture ende 
cognossement van al ’t geene, soo van Bantam als Jaccatra, door onse ordre 
per Banda in ’t schip de Hope, brenger van desen, gescheept is; sal alles wel 
gecondittioneert ontfangen ende ons in conformite daervooren credittceren.

De voordre nootlijckheden, die aldaer ontbrekende sijn, gebreecken ons 
mede, doch hopen dagelicx eenige schepen ariveeren sullen, waermede de 
vrienden haer voordre provisie sullen hebben te verwachten. Wy confirmeren 
andermael, dat wel doen sal geen meer foeli noch nooten sonder geit te copen 
ende op ons trecken, want niet dan te seer geintrollieert sijn ende de Com
pagnie daermede grooten ondienst geschiet is.

Adi 23 November anno 1615, in Jaccatra.

destineertsijn ende van ’t schip gemist connen worden, van daer gelicht ende 
na Banda gebracht te worden, opdat de fregatten in Banda wel gemant 
worden, want anders niet bastant en sijn, om daermede t’ zee te gaen ende 
alle toevoer van Banda te weeren. Derhalven gelieve U. E. alsoo voor Am
boyna te sorgen, dat onse welstant in Banda daerdoor niet vercort en worde. 
In dit schip hebben wy een goede partye swalpen ende plancken doen sche
pen, gelijck mede diverse andre nootlijckheden, welck alles aen Waterfort, 
coopman in Banda, gedirrigeert is. Heeft U. E. eenige swalpen en plancken 
van noode, mach daeruut 100 swalpen ende 2 a 300 plancken lichten. Na 
Jappan hebben ordre gegeven, dat van daer een seeckre groote joncke met 
alle nootlijckheden volladen naer Amboyna, Molucques, off Banda sullen sen- 
den. Ingevalle deselve per avontuere per costi quamc, sal U. E. gelieven ordre 
te geven, dat hetselvige cargasoen behoorlijcken voor de Molucques ende 
Banda gereparteert ende elck pro rato het syne gebracht worde, te weten 
Banda ontrent 3 tegen 10 voor de Moluccos.

Na het schryven van ’t voorgaende hebben van Bantam verstaen, hoe dat 
den 19en een van d’ Engelse jachten off schaloupen innewaerts vertrocken sijn. 
U. E. sy veradverteert, alsdat het schijnt, de Maccasaren door toedoen van 
d’ Engelsen geresolveertsijn, partyschap ofte oorloge tegen ons aen te nemen. 
Met de Javanen van alle de voorneemste plaetsen byoosten Japara gelegen, 
achten wy, sal ’t niet beter sijn.

Adi 23 November anno 1615, in Jaccatra.
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18. — JAPARA.
AEN DOENSZEN, PER ’T SCHIP WALCHEREN, 8 DEC. 1615.

17. — BANDA.
AEN DEN GOUVERNEUR VAN DE ZANDE, PER DE HOOPE, 23 NOV. 1615.

D’onsen van den 3 ende llcn stanti, hopen wy, sullen U. E. per’t schip 
Hoorn ende ’t jacht Cleyn Hollandia wel geworden sijn. Hier en sijn sedert 
dien tijt geen andre schepen gearriveert. De Neptunes, welck na Banda ge- 
destineert was, is tot versterekinge van onse vloote na Mallacca gesonden 
ende hopen van daer binnen corte dagen eenige schepen met victorie ende 
goede tydinge arriveeren sullen, ’t Schip Cheylon is na de Molucques ver- 
trocken met ordre aen den gouverneur Reael, dat datelijck een goede partye 
soo volck als gevangenen na Banda senden. Per ’t schip de Hoope, brenger 
van desen, wort mede voor U. E. een goede partye volck gesonden, soo- 
dat wy hopen aldaer geen macht gebreecken sal, omme d’ Engelsen met 
gewclt van de Bandinesen te weeren, gelijck mede alle andre naviganten, 
sonder imant aen te sien. D’E. heer gennerael is alsnoch met groote devotie 
eenige schepen verwachtende omme mede derwarts te gaen ; Godt geve dat 
haest mogen ariveeren. Voor de fregatten is in dit schip een goede partye olye 
tot den arpuys gescheept, meer dan wy achten daertoe van noode wesen sal. 
Derhalven sal U. E. wel doen ende andre schepen met dit overige versien. 
Van Japan achten wy, dat volgende onse ordre in Banda, Amboyna off Mo
lucques een groote joneke met diverse nootlijekheden ariveeren sal; soo per 
avonture per costi quame, en licht daeruut niet meer dan ’t geene U. E. pro 
rato competeert, ordre gevende, dat de behoorlijeke portie na de Molucques 
ge voert worde.

In Jaccatra adi 23 November, anno 1615.

Den 2en stanti sijn Godt loff tot Bantam wel gearriveert de schepen \ Wapen 
van Amsterdam, Vlissingcn, den Engel, Walcheren ende den Witten Beer, 
comende uut het patria, gelijck mede ’t schip Der Goesvwc\ de Custe. De droe
vige tydinge die ons medebrengen en sal ick niet verhalen, maer my dies 
aengacnde refereren aen ’t rapport van Sr. Bahuet, brenger deses. De heeren 
de Hase ende van Berchem sijn hiermede geariveert. Der Gocs brengt een 
goede partye indigo, een weynich deden, Maleyse ende Molucse sorteringe, 
maer geen goelong, die meest van doen hebben. Boven alle d’ ongevallen de 
Compagnie, Godt beter ’t, overgecomen, heeft het d’almogende Godt oock
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D’onsen per ’t schip Hoorn, ’t jacht Clcen Hollandia ende ’t schip de Hoope 
hopen wy, sullen U. E. wel geworden sijn. Desen gaet per ’t schip Walcheren, 
hetwelcke wy hoopen van Japara aldaer met vivres volladen ariveeren sal. 
U. E. sal ’t selvige aldaer houden ofte na Banda versenden, nadat de gelegen t- 
heyt soude mogen vereyschcn, tot de compstc van de vloote, die metten eer-

19. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR BLOCK MARTSZEN, PER WALCHEREN, 8 DEC. 1615.

belieft d’E. heer gennerael Reynst uut de tydelijeke ellende te verlossen. Sijn 
E. is alhier gistermorgen gerust ende dat van de bloetganck seer subytelijek. 
D’ Almogende sy de siele genadich. Het lichaem is dese morgen in de logie 
begraven. Tot verkiesinge van eenen seccesseur sullen de heeren van Mallacca 
verwachten ; wenste wel, dat U. E. hier mede ware.

Wy hebben goet gevonden dit schip per costi vooruut te senden, opdat an- 
dermael geen vloote om vivres geavontuert worde. U. E. gelieve daerinne te 
doen schepen tot provisie voor de Molucques ende schepen sooveel rijs ende 
arack, als voeren connen off te becomen is, gelijck mede eenige boonen, olye 
ende diverse andre nootlijeke provisie, adresserende alles aen den directeur 
Westerwolt. U. E. dient het schip in aller ile te depeschcren, opdat mede niet 
en verweere, sendende hetselvige rechtdoor na Amboyna, omme aldaer off 
in Banda de vloote te vertoeven.

Wy senden U. E. met dit schip 3000 realen in contant; sal gelieven aen 
vivres daervan sooveele ten besten te bestcedcn, als doenlijek is, ende de roste 
aen Jambische peper ende sappon te syner tijt laten imployeren. Dowyle soo 
weynich contanten uut het patria hebben gecregen ende dese weynige aen 
peper ten diersten moeten werden geinployeert, omme de hoeren meesters 
tegen de geleden schade ende sware-lasten een weynich secours te senden, 
sullen het bouwen noch wat uut moeten stellen ende ’t capitacl met gaen ende 
comende schepen sien te conserveren.

Wy senden U. E. 20 leege leggers, omme daerinne arack te doen vergade
ren tegen de compste van ’t eerste schip. U. E. gelieve ordre te geven, dat 
alles opgecocht worde datter voorhanden is, want seer nodich arack van doen 
hebben, alsoo hier voor dees tijt gebreck is ende dese schepen niet versien 
connen.

Alsoo U. E. persoonc gaerne hier hadden, sijn wy van meninge per joneke 
een persoon te senden, omme de plaetsc aldaer te bededen. Dcrhalven gelieve 
hem te prepareren ende veerdich te houden.

In Jaccatra, adi 8 December anno 1615.
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20. — AMBOYNA.
AEN Sr. COTTEELS, PER WALCHEREN, 8 DEC. 1615.

sten volgen sal, ende dat als voor desen geadvyseert is, om den handel in de 
quartieren voor ons alleen te mayn teneren ende d’Engelsen als andre nego- 
tianten van daer te weeren. Het schijnt, dat d’Engelsen niet veel couragie en 
hebben, omme met dese haer jachtjens derwarts te gaen, doch na ons de 
heeren mayores advyseeren, soo is seecker, dat van Engclant dagelicx een 
goede vloote te verwachten hebben, die expres gesonden wort omme de han
del van nagelen, nooten ende foelie te procureeren. Derhalven gelieve U. E. 
in voorboet te zijn ende de saecken aldaer in tijt alsoo te beleyden, dat ver- 
looren reys mogen doen, daeraen U. E. eere ende de Compagnie grooten 
dienst geschieden sal. Wy verwachten dagelicx eenige andre schepen met 
secours van contant; soo wat becomen, sal Amboyna mede versien worden; 
soo niet, sullen de vrienden hun aldaer moeten behelpen. Hoe d’E. heergcn- 
nerael op gisteren Godt beter ’t overleden is, sal U. E. door brenger deses ver- 
staen. D’Almogende sy sijn sicle genadich 1

In Jaccatra adi 8 December, anno 1615.

Ick hoope, dat U. 1. onse voorgaende per Hoorn, Clecn Hollandia ende de 
Hoope wel geworden sullen sijn. Eergisteren ben hier gecomcn, omme d’E. 
heer gennerael te bcsoccken ende wat goets met sijn E. te handelen, ende 
’t heeft Godc gelieft sijn sielc van ’t lichaem te scheyden. Hy is gistermorgen 
gerust. D’Almogendc sy sijn E. siele genadich. Een andre droevige tydinge 
sal U. 1. van Pietcr Bahuet, brenger van desen, mede hooren. Ick hebbe voor 
desen geadvisccrt, dat U. 1. als hem den noot niet en drong, om alle de nagelen 
op te coopen, geen groote dilligentie behoeffde te doen om veele te ver
gaderen, omme het aenplantcn te verhoeden. Maer dewyle Godt beter’t de 
helft van ’theerlijck cargasoen verleden jaer gescheept, aen ’t eylant Mauritius 
verongeluckt is, sal U. 1. veradverteert sijn, alsdat wederomme het beste dient 
gedaen om het verlies te verwinnen ende een andre goede partye in plaetse 
te senden. Derhalven sal gelieven daertoe alle mogclijcke dilligentie te doen. 
Ick weet niet, dat daertoe geit van noodc is ; nochtans, soo geen ander secours 
becomen, soo en sullen geen connen senden. Derhalven bidde U. 1. extra- 
ordinarie dilligentie te doen, om alles met deden ende coopmanschappen op 
te coopen datter voorhanden is, al soude U. 1. de hant wat moeten lichten, 
eer d’Engelsen compareeren. Sy verwachten dagelicx een goede vloot sche
pen, daerinede rechtdoor (soo wy van de heeren mayores verstaen) innewaerts
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21. — INSTRUCTIE
VOOR D’E. PIETER BAHUET, OPPERCOOPMAN ENDE HUYCH PIETERSZEN, 

SCHIPPER VAN ’T SCHIP WALCHEREN, S DEC. 1G15.

sullen seylen, omme den handel van nagelen, noten ende fouli te procureren, 
in voegen dat aldaer schoone occasie voor sal comen, omme groote eere inne 
te leggen ende de Compagnie eenen treffelijcken dienst te doen. Met de vol
gende schepen sullen U. 1. een goede partye deden senden.

Adi 8 December anno 1615 in Jaccatra.

Ghylieden sult in alle dilligentie na Japara seylen ende aldaer innemen soo- 
veel rijs, arack ende andre provisie, als het schip laden can off te becomen is, 
ende dat in aller ile, opdat, gelijck voorgaende jaeren gebeurt is, U. 1. d’ordi- 
narie stormen niet en beloopen, die gemenelijck ultimo December, Jannuario 
ende Februari uut den N.W. op dese custe wayende sijn, hetwelcke aldaer 
een leger walle is.

Van Japara sal U. 1. seylen rechtdoor na Amboyna ende aldaer de vloote 
vertoeven, off van daer na Banda verseylen, nadat de gelegentheyt des tijts 
soude mogen vereyschen ende by den gouverneur ende raden goet gevonden 
sal worden, volgens hetgeene voor desen aen Sijn E. geschreven is. Soo onder 
wege ontrent Grissi off elders eenige Portugiesen, Spangiaerden, haer ad he
renten ende goederen becomen cont, hetsy in schepen, joneken offandersints, 
sult U daervan meester maken, alles onder behoorlijck register in Amboina 
brengen, opdat het ten besten van de gennerale Compagnie worde geapliceert. 
Volgens resoluytieby d’E. heer gennerael Reynst zaliger gedaen endeden raet 
tot Bantam genomen als ordre dies aengaende by Sijn E. gegeven, wort U. 1. 
expresselijck mits desen geordonneert, dat in Amboyna noch Banda d’Engel- 
sen by d’inwoonderen geen acces, spraecke noch handel toestaen sult, maer 
hun met gewelt van daer weeren, mits daerinne met kennisse ende advyse 
van den heer gouverneur, die daervan last gegeven is, gehandelt worde.

Van gelijeken beveelen U. 1. het schip achter schootvry te maken, altoos 
wel slachveerdig op u hoede te sijn, opdat ghylieden, gelijck het schip Enck- 
huysen, niet onversiens geasalteert worden ; U. 1. mede wel wachtende voor 
de Maccassaren ende Javanen, oostwaerts gelegen, alsoo het schijnt met hun 
in contentie off twist sullen geraecken.

In Japara sal U. 1. laten 20 off meer lege leggers, opdat desclve met arack 
gevult werden tegen de compste van de volgende schepen.

Adi 8 December anno 1615, in Jaccatra.
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23. — COMMISSIE
VAN JAN DIRCKSZ. LAM, 18 DEC. 1615 ’).

22. — JAPARA.
AEN Sr. DOENSZEN, PER JONCXKEN BANTAM GENAEMT, 10 DEC. 1615.

Jan Pietersz. Coen, raet van Indien, directeur-generael over de negotie ende 
president tot Bantam wegen d’E. heer gennerael Gerrit Reynst zaliger ende 
tegenwoordich raet van Indien, sullen dengeenen, die desen sullen sien ofte 
hooien lesen, saluyt doen, t’ weete alsoo voordesen by d’E. heer gennerael 
Gerrard Reynst zaliger ende den raet van Indien, geresolveertendegedestey- 
ncert is een goede macht te versamelcn, omme de oorloge in de landen Banda 
te hervatten ende offencivelijcken voeren, hebben wy met advyse van de pre
sente raden, soo die van Indien als ordonnarie, goet gevonden nut crachte

’) Copieön vnn 18 Doe. 1615—7 Maart 1616: D 250; mot uitzondering dor insinuatie aan 
do Engolschen op 11 Jan. 1616 hierachter.

Per ’t schip Walcheren met den onsen van 8 stanti van Jaccatra geschreven, 
sal U. E. d’overlydinge van d’E. heer gennerael verstaen hebben, ende alsoo 
de heeren raden geerneby den andren hadden, opdat volgens d’ordre van onse 
meesters eenen successeur verkoosen mach worden, hebben soo dienvolgende 
als om andre redenen goetgevonden dit jonexken ende Jacop van der Burcht 
expres om U. E. persoone te senden. Derhalven sal gelieven sich datelijck 
herwarts te vervoegen, soo het eenichsints mogelijck isendesonderdes Com
pagnies nadeel geschieden can, authoriseerende ditto van der Burcht voor 
coopman ende hooft van de plaetse aldaer, mits denselven van alles goede 
onderwysinge ende instructie gevende, opdat den dienst van de gennerale 
Compagnie ten beste worde waergenomen. Ende ingevalle U. E. soo haest 
herwart niet conde comen, sal gelieven hem veerdich te houden totdecomp- 
ste van ’t eerste schip, omme daermede innewaerts te gaen, advyseerende wat 
costi passeert, ende off niet goet wesen sal (dewyle geen geit noch goelongs 
en hebben), dat derwarts eenige andre deden senden, omme ter compstevan 
de joneken van Jambi aen peper te verhandelen, alsoock aen rijs, oli, arack 
ende andersints tegen toecomende jaer, opdat ons daernaer mogen reguleeren, 
mits over van der Burcht disponerende, na dat best geraden vinden sal. Van 
Mallacca hopen binnen 14 dagen een goede tydinge ende een goet retour te 
becomen.

Adi 10 December anno 1615 in Bantam.
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24. — SOLOR.
AEN DEN GOUVERNEUR WILLEM JANSZEN, PER DEN 

ENGEL VAN DELFT, 18 DEC. 1615.

van commissie ons van voorsz. E. heer gennerael Reynst zaliger verleent, 
voorsz. resolutie en desseyn by der hant te nemen ende met de genade Godes 
volvoeren, dewyle de tijt in gelijcke saecken waergenoomen moet worden ende 
in desen voornemelijck geen vertreck lyden can. Ende alsoo een hooft hier
toe van noode is, opdat alles ordentelijck beleyt ende wel geexecuteert mach 
worden, hebben wy met advijs van de raden voorsz. goetgevonden, geeligeert 
ende geautoriseert, vinden goet, eligeeren ende authoriseren midts desen den 
E. Jan Dircxen Lam, raet van Indien, by deheeren mayores gedestineert voor 
commandeur ende veltovcrste van voorgemelden tocht ende desseyn naer 
Amboyna ende Banda, om me desel ve uuyt te voeren in absentie van d’ E. 
heer Laurens Reael, gouverneur van de Molucos, Amboyna ende Banda, met 
advijs van de breede ende crijchsraden, daerinne hy in absentie van den heer 
gouverneur Reael presideren sal, tot ter tijt een nieuwen gouverneur-genne- 
rael geeligeert sy, ende van denselven anders geordonneert worde. Derhalven 
ordonneren ende beveelen aen alle gouverneurs, cappiteynen, oppercoopluy- 
den, schippers, officieren, soldaten, bootsgesellcn ende alle in dienste van 
de gennerale Compagnie sijnde, den voorsz. Lam daervooren te erkennen, 
respecteren ende obidieren desen 18 December 1615 in Bantam.

Den onsen van 16 September passato hoopen sal U. E. per ’t schip de Sterre 
wel geworden sijn. ’t Sedert is alhier gearriveert ’t jacht de Halve Mane, daer- 
mede U. E. missive van den 17 September ons wel geworden is. Ick hadde 
gemeent na het vertreck van de Sterre eenige cleyne jachten gesonden te 
hebben, maer ’t en heeft niet connen geschieden. D’E. heer gennerael heeft 
voorgehadt de fortresse aldaer selffs te besoecken, maer ’t en heeft Godt niet 
gelieft, sijnde Sijn E. den 7en deser tot Jacatra aen de roode loop overleden. 
D’Almogende sy de sicle genadich. Uyt bet patria sijn hier 5 schepen gcarri- 
veert. D’ongeluckige tydinge, die ons medebrengen, sullen de vrinden door 
brenger van dese wel verstaen. Alsoo voor desen by d’E. heer gennerael zaliger 
ende den raet van Indien geresolveertis, dat men ’tgarnisoen van Solorsoude 
lichten, ’t fort verlaten, geheel demolieren ende raseren, omme onse macht 
inne te trecken, Amboyna ende Banda te verseeckeren, hebben wy alsnu met 
den raet goetgevonden, hetselve te doen effectueren ende ’t schip den Engel 
van Delft te dien fyne expresselijck per costi te depescheren. Derhalven or-



43Solor, 18 Dec. 1615.

w.

25. — SOLOR.
AEN RAEMBURCH, PER DEN ENGEL, 18 DEC. 1615.

V ■

donneren encle beveelcn U. E. ende de raden aldaer mits desen sich datelijcken 
te inbarcqueren met het gcheele garnisoen ende alle der onsen geschuth, 
amonitie van oorloge, coopmanschappen, vivres ende wat aldaer is, ende ten 
dienste van de gennerale Compagnie gelicht dient. Dit gedaen sijnde sal U. E. 
het fort vernielen ende tot de gront raseren, seylende van daer naer Amboyna, 
al waer U. E. met alle den sijnnen sich sal voegen by den heer commandeur 
Lam, omme te helpen volvoeren hetgeeneden dienste der Compagnie in Am
boyna offBanda sonde mogen vereyschen. Dewyle het schip de Sterre gedes- 
tineert hebben van Timor by’ suyden de landen herwaerts te commen, soo 
achten, onnodich wesen sal den onsen van dese lichtinge te adviseren. Dan soo 
het noodich is, off per avontuyre eenich op Timor waeren, die hiervan verwit- 
ticht ofde gelicht diende, sullen de hoeren ’t selvige ten besten in aller yle 
laten doen, opdat het schip soo weynich tijt verslyte, als eenichsins mogelijck 
is. U. E. sal veradverteert wesen, dat onse meninge niet en is hieromme aff- 
stant van de handel op Timor te doen, maerd’selve in aller manieren deneken 
te continueren, soo van Amboyna als van hier. Wysijn dienvolgende aen den 
heer commandeur Lam expresse ordre medegevende, dat van Amboyna off 
Banda, soo haest het den standt lydet, een van de jachten met een cargasoen 
derwaerts werde gesonden. Derhalven, soo de predicant op Timor ware, 
soude niet ongeraden achten dat aldaer met weymich geselschap bleve, soo 
het sonder peryckel can geschieden. Doch alsoo in desen geen precise ordre 
gegeven can worden, sullen de vrinden daerinne doen, ’t gene ten welstant 
van de Compagnie best geraden sult vinden.

Desen 18cn December anno 1615, in Bantam.

Naer het vcrtrcck van ’t schip de Sterre met den onsen van den 16 Sep
tember, hebben per ’t jacht de Halve Maeu ontfangen U. E. missive van den 
17 September, met sandelhout ende was daerinne gescheept, wacrvooren in 
conformitc van sijn advyse U. E. gccredittecrt hebben, en oock gedebitteert 
van ƒ360 — 2 — 14 voorgoederen door den heer gouverneur uuteen chiampan 
verovert. Wy hadden ander retour van Timor verhoopt. Het mist ons, Godt 
beter ’t, van alle canten. De Heere geve, dat met de Sterre tot ons deseyn 
mogen commen ende beter retour vcrcrygen dan voor desen gehadt hebben. 
Ick hadde gemeeiit diverse jachten nae het vertreck van de Sterre te senden 
omme de negotie op Timor te voldoen, maer ’t en heeft niet connen geschie-
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26. — INSTRUCTIE
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VOOR D’ E. ISACK DE VERNE, CO OPMAN, ENDE JACOB COBNELISZEN 
GOETHEYT, SCHIPPER OP ’T SCHIP DEN ENQEL VAN DELFT, 18 DEC. 1615.

Ghyluyden sult op ’t alderspoedichstc rechtdoor naer Solor seylcn, omme 
aldaer volgens resolutie voor desen by d’E. heer gcnneracl Reynst zaliger cnde 
raet van Indien genoomen, het fort Henricus tot aen de gront te helpen rasee- 
ren, gelijck wy aen den heer gouverneur Willem Janszen per missive sijn 
ordonnerende, endedaernae inne te neemen, ende in Amboyna brengen den 
heer gouverneur met het geheele garnisoen, geschut, amonitie van oorlooge, 
coopmanschappen ende wat daer soude mogen wcsen. Hiertoe sult gyluyden

den, ende is sedert dien tijt by d’E. heer gennerael Reynst zaliger ende den 
raet van Indien geresolveert het garnisoen van Solor te lichten ende alles na 
Amboyna endeBanda te transporteren, omme onse macht inne te trecken ende 
verstercken. Wy hebben dienvolgende goetgevonden ’t selvige te effectueren 
ende sijn daeromme dit schip expres per costi depescherende, met ordre dat 
den heer gouverneur hem datelijck met al het volck, geschuth, amonitie, 
vivres, coopmanschappen ende wat daer is inbarquere ende na Amboyna 
vervoege, raserende het fort tot aen den gront. U. E. sal hem met den sijnnen, 
coopmanschappen ende andersints meede inbarqueren ende veradverteert 
wesen, dat niet van meninge sijn, den handel op Timor hieromme te verlaten, 
maer te continueren. Derhalven sal hem hiernaer reguleren ende sich der- 
waerts vervoegen met alsulcken cargasoen ende volck als wesen sal ende in 
Amboyna becommen can, soo haest eenige jachten van Amboina off Banda 
gemist connen worden. Wy bevelen U. E. ’t selvige alsoo te vervorderen ende 
volvoeren, in gevallebehoorlijck cargasoen becommen can, sich aen den heer 
commandeur Lam adresserende, alsoo denselvcn dies aengaende ordre sul
len geven.

D’ondercoopman Meyndert Pieterszen wederomme tot convalicentie ge- 
commen sijnde, hebben goet gevonden met dit schip wederomme innewaerts 
te senden, omme U.E. assistentie ende de Compagnie van Amboyna offBanda 
na Timor dienst te doen. Imployeert hem daerinne. U. E. boecken sullen 
metten eersten verwachten. Baren t Otten is dry dagen nae sijn arrivement 
alhier in den Heere gerust. Daer sijn by hem gevonden 62 realen, waervooren 
U. E. gecreditteert hebben. Mits desen senden ses ketens ende een stuck van 
een ketentgien. Wat sy commen te costen, sullen naer desen adviseren. Desen 
18en December 1615, in Bantam.

I
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27. — MALLACCA.
ADMIRAEL VERHAGEN ENDE .RAET, PER ’T SCHIP DER GOES, 22 DEC. 1615.

Naer het vertreck van den heer gouverneur Jasper Janszen met het jacht 
de Neptunes sijn alhier den 2cn deser gearri veert, te weten van patria de sche
pen ’t Wapen van Amsterdam, Vlissingen, Walcheren, den Engel van Delft 
ende den Witten Beer, ende van de Custe ’t schip Der Goes, daermede oock ge- 
commen sijn de heeren Hans de Hase en den directeur van Berchem, d’welcke 
ses maenden onder weech sijn geweest ende tot Atchijn gesloopt ende ver
laten hebben ’t schip den Leeuw met Pylen. De schepen van ’t patria brengen 
ons een droevige tydinge, namentlijck hoe, Godt beter ’t, aen ’teylandt Mau-

den voorsz. gouverneur alle mogelijeke ende nootlijeke assistentie doen, trach
tende op ’t alderspoedichste in Amboyna te commen, alwaer d’ordre van den 
heer commandeur Lam ende raet naercommen sult.

De Portugesen sijn gemeenlijck met eenige schepen offjoneken in ’tlaetste 
van December off Januarie aen de noortsyde van Bima seeckere specie van 
hout als bresilienhout, sappon genaempt, ladende. Derhalven, soo gyluyden 
met goet weder omtrent Bima compt, sal niet quaet sijn, dat de custe wat 
naerloopt, omme te sien, off hun gemoeten ende vermeesteren contsonder 
verleth van U. E. voyagie. Laet mede niet alle gemoetende scheepkens off 
joneken, die begaen cont, te visiteren, sonder nochtans vrye Indianen te be
schadigen; maer wat Portugesen, Spangiaerden offadherentenende van haer 
goederen becommen cont, sult voor goede prince onder behoorlijck register 
aenslaen, behouden ende in Amboyna brengen, sonder iemandt off yets te 
bergen.

Sult wel doen ende maecken het schip achter schootvry, U altijt wel slach- 
veerdich op hoede houdende. Wacht U voor de Maccassaren ende Javanen 
by oosten Jaccatra gelegen, alsoo het schijnt met hun wel in contentie soud 
mogen geraecken.

Volgens resolutie voor desen by d’E. heer gennerel Reynst zaliger ende 
den raet van Indien alhier genoomen als ordre dies aengaende by Sijn E. ge
geven, wort U. E. expresselijck midts desen geordonneert, dat in Amboyna 
noch Banda d’ Engelsen by d’ inwoonderen geen acces, spraecke, noch handel 
toestaen sult, maer hun met geweltsoo niet deserteren willen van daer weeren, 
mits dat daerinne met kennisse ende advyse van de respectiven gouverneur 
der plaetse, die daervan last gegeven is, gehandelt worde. Desen 18cn Decem
ber anno 1615, in Bantam.
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ritius door een geweldige storm gebleven sijn de schepen Banda ende de 
Geünieerde Provinticn met den gennerael Both, omtrent de helft van ’t volck 
ende de geheele last. ZW/Zende Gelderlant sijn de masten affgewayt. Gelder
lant daer oock gebleven met syne halve last, invoegen dat Delft alleen 
voortgevaeren is met de andere halve last in ’t jacht Orangien gescheept.

Den soone van d’E. heer gennerael Reynst is omtrent 8 dagen voor de 
comste van de schepen alhier overleden. Van Vlissingen sijn 163 mannen 
overleden ende alsoo d’ E. heer gennerael eenige dagen aen de roode loop 
cranck geweest was, is Sijn E., Godt beter ’t, den 7cn stanti in den Heere gerust. 
D’Almogende sy de ziele genadich. Voorwaer deseslagen sijn al te groot; 
moeten evenwel geleden wesen ende daeromme geen couragie verliesen.

Alsoo den tijt waergenomen moet werden ende geen vertreck en lijt, hebben 
wy goetgevonden met het desseyn op Banda voort te vaeren ende daertoe 
geauthoriseert ende gelast den heer Jan Dircxen Lam, dewelcke een cloeck, 
ervaren persoon sijnde van de heeren mayores tot raet van Indien of gouver
neur in de Molucos, Amboyna off Banda, daer d’occasie presenteren soude 
mogen, gedestineert ende gerecommandeert wort, soodat volcomentlijck ver
trouwen aen sijnnen persoon niet gebreecken sall. Volgens de resolutie by 
d’E. heer gennerael ende raet van Indien genoomen, hebben wy ’t schip den 
Engel van Delft na Solor gesonden, omme ’t garnisoen te lichten ende na 
Amboyna te brengen, alsoo alle de schepen gedestineert hebben, omme al- 
daer te vergaderen ende de surprince van daer te doen ende de groote schepen 
met een weynich volck in Amboyna te laten.

Wy hebben goet gevonden, dat de heer Hans de Hase, raet van Indien ende 
visitateur-generael ende brenger van desen, hem by U. E. soude vervoegen, 
omme aen de heeren rapporte te doen van alle voorgaende quade tydinge 
ende ’t gene hier passeert, opdat d’ E. heeren daerop als tot verkiesinge van 
eenen nieuwen seccesseur souden mogen letten ende ten welstant van de 
genneraele Compagnie resolveeren ende disponeeren als Haer E. goede dis
cretie sullen vinden te behooren. Eenen nieuwen gennerael dient er gecosen 
te worden. De heeren eyschen oock rypelijck te letten, als het exploict costy 
gedaen sal wesen, op de dispositie van de vloote aldacr sijnde, te weten off 
geheel, off ten dele na Banda sullen gaen, om voorts van daer naer Manilla te 
seylen, dan off hun in de Straet een seecker tijt sullen onthouden, omme te 
sijnner tijt van daer by noorden den equinoctiael recht door naer Manilla te 
loopen; gelijck mede off oock geraden sy eenige schepen na Cotchijn ende 
de custe van Goa te senden. Ende alsoo niet en weten, hoe hun de saecken 
aldaer souden mogen gedragen, connen hierop geen advyse geven. Na de 
Custe dient mede in aller manieren een bequaem, ervaren persoon gesonden 
te worden, omme als gouverneur over ’t fort Geldria te commanderen ende
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als directeur van de Custe de negotie te bestieren, opdat alle voorgaende faul- 
ten verwonnen mogen worden, ende de Compagnie van de Custe (welck den 
wortel van alle haer planten is) eens goede vruchte mogen becommen. Hier
toe en wete geen bequamer persoon als den E. Hans de Hase voorsz., alsoo 
een verstandich, bedaecht en ervaren coopman is, daerop onder correctie 
volcommentlijck mogen vertrouwen. Derhalven ben U. E. deselven hiertoe 
recommanderende. Sijnnen tijt sal over ontrent 8 maenden uut wesen; dan, 
na mijn dunekt, sal hem wel weder verbinden met alsulcke verbeteringe, als 
soo een persoone meriteert. Wy souden hem aengenoomen ende derwaerts 
gedestineert hebben, maer hebben sulex expres naergelatcn, dewyle doch 
evenwel na de Custe gaende, de heeren soude gemoeten, opdat sulex by U. E., 
soo het alsoo geraden vinden, gedaen word. Niettegenstaende een cleen car- 
gasoen in Der Goes hebben gescheept, hebben wy goetgevonden ditto schip 
derwaerts te senden, eensdeels omme daer een hooft te brengen, maer voor- 
nemelijck omme te sien, off een grote partyejavaensche deden sullen connen 
becommen tegen het toecomendc gewas van peper van ’t cargasoen, welck 
de heeren mayores par den Smarten Beer derwaerts gesonden hebben. Want 
anders niet en weet, soo ons het geit wederomme quame te gebreecken (ge- 
lijck het schijnt wel soude connen gebeuren), hoe het claeren, off toecomende 
jaer eenige schepen depescheren sullen. Voorwaer het is een arme ende be- 
claechlijcke saecke, dat onse meesters haerselven alsoo abuyseren. Alsoo den 
tijt ons cort valt, ben my geheelijck de Cust aengaende aen den heer de Hase 
voorsz. refererende.

Met de nieuwe schepen hebben 100.000 realen ontfangen. Hierop hebben 
geresolveert ten aensiene ’t verlies aen Mauritius, alsoock dat d’ onsen soo ern- 
stich om retouren schryven, noch een schip, behalven Rotterdam, naer ’tpatria 
te senden, niettegenstaende den peper 24- a2J realen een sack sal commen te 
staen. Connen wy peper becommen en can ons geit soo verde strecken, wy 
sullen Mauritius afladen; soo niet, sullen van U. E. een cleynderschip mogen 
verwachten. Nae Jacatra, Japara ende Amboyna hebben wy gesonden 20.000 
realen. Alhier waeren 20.000 realen ten achteren aen 20.000 sacken peper; 
hebben alrede besteet 40.000 realen. De resterende 20.000 sullen aen tol van 
den peper ende ongelden doorgaen, soodat even beroyt sullen blyven. ’t Jacht 
den Witten Beer hebben wy na Mauritius gesonden, omme het volck ende de 
resterende last van Geldcrlant aldaer in esse gebleven, te lichten ende nae ’t 
patria te brengen. De Heere geve de Compagnie ende ons beter geluck.

Soo de heeren resolveren het comptoir van Atchijn te continueren ende 
den coninck met eenige schepen voor een tijt tot des Compagnies beste te 
accomoderen, sullen de heeren gelieven daertegen te bedingen, dat in Ticos 
ende in Priaman niet alleene handel soude mogen becommen, maer oockdat
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28. — MOLUCQUES.
AEN WESTEBWOLT, PER ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 24 DEC. 1615.

Het voorgaende is copie van den onsen gesonden per’t schip Cheylon, wel- 
cke hopen, U. E. wel geworden sal sijn. ’t Sedert namentlijck den 2cn deser 
sijn hier uyt het patria wel gearriveert de schepen ’t Wapen van Amsterdam, 
Vlissingen, Walcheren, den Engel van Delft ende ’t jacht den Witten Beer, 
gelijck mede van de Custe van Coromandel ’t schip Der Goes. Met dese sche
pen hebben een seer quade tydinge gecregen, als te weten, hoe, Godt beter 
’t, aen ’t eylandt Mauritius gebleven sijn de schepen Banda ende de Gelinieer
de Provintien met haer geheelen last, den gennerael Both ende het halve volck; 
Gelderlant is mede aen Mauritius met sijn halve last overgebleven, invoegen 
dat van alle de schepen niet dan Delft nae huys gevaren is ende ’t jacht Oran- 
gien met den halven last van Gelderlant. Daerommesal seer wel commen, soo 
het groot gewas in de Molucos geluckt is ende U. E. ’t selve met deden en op 
de schuit ingecregen sal hebben. Voor desen hebben nae Amboyna geadvi- 
seert gehadt, dat geen groote quantiteyt van nagelen souden versamelen. 
Maer nu segge ter contrarie alsoo de meeste part van de nagelen op Mauritius 
gebleven sijn, dat wederomme eene goede partye herwaerts dient gesonden 
te worden. Derhalven gelieve U. E. alle mogelijeke dilligentie te doen, dat van 
daer eens een goede partye mogen becommen in retour van soo treffelijeken 
macht ende soo groote middelen aldaer geconsumeert sijn, opdat geen cou
rage verlooren worde, want het anders onmogelijck is, dat de lasten gedragen 
connen worden.

i) „Desen 22 Dec. anno 1615, in Bantam, na de Custe van Coromandel geschreven aen do 
naervolgende per Per Goes: Samuel Kint, Jacques Le Febvre, Willem den Dorst, Raphel 
Cliva.”

d’Engelsen van daer worden geweert, ende geanuleert het contract welck 
syluyden met ditto coninck gemaeckt hebben, dat niemant dan sy alleene 
aldaer souden mogen handelen. Voorwaer dese Moorsche coningen sijn verde 
in voorbaet; jae, die van Atchijn alsoo, na ick verstae, gelijck offsijn slaven 
waeren, daer hy ons nochtans immer, soo seere als wy hem, van noode heb
ben. Godt geve, dat het blaetjen eens mach keeren 1

Wy hebben geresolveert de comptoiren Tirrepoplier ende Petapouly te 
doen lichten, alsoo de Compagnie aldaer geen dienst geschiet ende op Pallia- 
catta ende Masilipatan genoech gerieft connen worden. De heeren sullen ge
lieven nae welgevallen daerop ordre te geven. Adi 22en December anno 1615, 
in Bantam. ’)
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29. — BANDA.
GOUVERNEUR VAN DE SANDE, PER 'T WAPEN VAN AMSTERDAM, 24 DEC. 1615.

Hoe d’E. heer gennerael Reynst den 7 deser tot Jacatra overleden is, sal 
U. E. door de vrinden wel verstaen. D’Almogende sy Sijn E. siele genadich. 
Wat hier geresolveert hebben, sal U. E. mede wel verneemen.

Met het schip ’t Wapen van Amsterdam hebben voor de Molucos diverse 
vivres ende amonitie van oorloge voor de forten gedestineert, gelijck mede 
eenige scheepsbehoeften, alsoock een goede pertye cleden, soo totcoopman- 
schappen als cledinge voor de soldaten; facture ende cognossementen sal 
U. E. nevens dese door Sr. Breeckvelt van Jacatra gesonden worden. Sal alles 
wel geconditioneert ontfangen ende ten besten dienste van de gennerale Com
pagnie besteden. De sydewaren achten wy, dat in Amboyna ende Banda vcr- 
tiert sullen worden. Per costi hebben geene apart gedestineert, alsoo achten 
aldaer noch wel versien sijt. Geit en hebben oock niet connen senden, want 
alsoo weynich ontfangen hebben, ende noch een schip moeten laden, sullen 
qualijck toecommen connen ende wederom in soo soberen staet geraecken 
als voor desen geweest sijn, doen qualijck de cost conden crygen. Derhalven 
segge andermael, dat wel doen sult ende de oncosten ende liberalicheden, die 
aldaer gepleecht worden, alsoo te besnoyen, dat de lasten suportabel mogen 
worden, de heeren bewinthebberen retoure becommen ende U. E. daervan 
eere geniete.

Alsoo alle de boecken van de Molucos met het schip Banda gebleven sullen 
wesen, sal U. E. niet naerlaten andere copyen over te senden, niet alleene de 
boecken van coopmanschappen, maer oock de logieboecken, oncostboecken 
als betalinge der soldaten; pampier wert U. E. per ’t Wapen van Amsterdam 
gesonden. Desen 24cn December anno 1615, in Bantam.

Onse voorgacnde, hoopen wy, sullen U. E. per de schepen Hoorn, de Hoope 
ende ’t jacht Clecn Holland ia wel geworden sijn. Tsedert sijn hier uyt het 
patria gearriveert de schepen ’t Wapen van Amsterdam, Vlissingen., Wal
cheren, den Engel van Delft ende ’t jacht den Witten Beer, welcke ons seer 
quade tydinge medebrengende sijn, gelijck de vrinden wel verneemen sullen. 
D’E. heer gennerael is den 7cn deser tot Jacatra mede overleden. D’Almo
gende sy Sijn E. siele genadich. Met de compste deser schepen hebben wy 
geresolveert, op hope dat van de Molucos een goet secours per costy gecom- 
men sal wesen, met het desseyn ende de tocht na Banda, by d’E. heer genne
rael ende raet voorgenoomen, voort te varen. Tot executie van ’tselvigeis by 

4
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Onse voorgaende gesonden met de schepen Hoorn, de Hoope ende Cleen 
Hollandia, hopen wy, sullen U. 1. wel geworden sijn. Desen gaet per ’t schip 
’t Wapen van Amsterdam, daermede gacnde is den heer Jan Dircxen Lam, 
raet van Indien, dewelcke als commandeur over de schepen ende veltoverste 
op de tocht naer Amboyna geeligeert ende geauthoriseert is. Godt geve tot 
het desseyn sijnnen genadigen segen ende goede successen. Wy bevelen U. 1. 
andermael geen folie noch noten sonder geit met wisselbriefkens tot onsen 
laste te coopen, want genoech beswaert sijn. De vrinden meenen wel gedaen

30. — BANDA.
AEN WATERFORT, PER ’T T7AFE2V OxV AMSTERDAM, 24 DEC. 1615.

den raet geeligeert ende geauthoriseert als commandeur over de schepen 
ende veltoverste op den tocht,den eersamenjan Dircxen Lam, raet van Indien, 
als blijct per commissie Sijn E. gegeven. U. E. sal gelieven denselven ten 
dienste der gennerale Compagnie in alles te assisteren, opdat de saeckcn met 
eendracht ende voorsichticheyt, beleyt ende cloeckmoedelijckheyt geexecu- 
teert worden. Alle de schepen sijn gedestinecrt in Amboyna te vergaderen, 
om van daer d’inpresse te doen. Tot verseeckeringe hebben volgens resolutie 
van d’E. heer gouverneur-gennerael ende raet ordre gegeven, dat het garni- 
soen van Solor gelicht ende mede nae Amboyna ende Banda getransporteert 
worde. De Heere geve tot alles sijnnen genadigen segen ende goede successen 
ten welstant van ’t patria, dienst der Compagnie ende eere Godes.

Per ’t schip ’t Wapen van Amsterdam hebben wy voor provisie van ’t fort 
Nassouw een goede pertye van alle nootlijckheden gedestineert ende in regart 
genoomen, hoe aldaer seer sterck van volck wesen sult, gelijck U. E. wel ver- 
mercken sal. De facturen ende cognossementen sullen van Jacatra door Sr. 
Breeckvelt aen Sr. Waterfort gesonden worden.

Wy conformeren andermael, hoe seecker wesen sal, nae wy van de hoeren 
mayores verstaen, dat d’ Engelsen met een goede perty schepen nae Amboyna 
ende Banda gaen sullen. Derhalven recommanderen andermael, dat in aller 
manieren geprevenieert ende van den handel aldaer geweert mogen worden, 
alsoo den welstant off rouwine van de gennerale Compagnie daeraen depen- 
deert. En sent ons geen wisselbriefkens meer. Laet geen joneken by de Ban
danesen comen, niemandt oock uytgesondert. Sy moeten alle getracteert 
worden, dat se van daer blyven. Doch soo ick verstae isser de vreese al in, 
ende en sullen dit jaer niet veel joneken’ nae Amboyna noch Banda gaen. 
Desen 24en December 1615, in Bantam.
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31. — MOLUCQUES.
GOUVERNEUR REAEL, PER ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 24 DEC. 1615.

te hebben, dat de folie tegen 100 realen de bhaer gecocht ende ’t geit op ons 
getrocken hebben; ende het is groot nadeel geweest, want deselve hier a 60 
realen de bhaer gecocht hebben.

Met dit schip sijn diversche provisien voor ’t fort Nassauw sendende, ge- 
lijck mede eenige sydelaeckenen ende deden, daervan U. 1. door Sr. Breeck- 
velt van Jaccatra facture ende cognossement nevens desen gesonden wort; 
ontfangt alles wel geconditioneert ende benificeert het ten besten. Geit en 
hebben niet anders connen senden dan een weynich, welck den heer com
mandeur medegegeven is, om in uyterste noot te gebruycken. Derhalven sal 
U. 1. de soldaten met deden, sydelaeckenen ende vivres contenteren, ende 
sijn geit, welck noch hebbende is, versparen, soolange eenichsins mogelijck 
is; want het de meesters seer lastich valt, groote capitaelen uut te senden 
sonder retouren te becommen. Derhalven en wete niet, vermits weder op 
nieuws soo grooten slach hebben gecregen, off vooreerst al veel te verwachten 
hebben. Desen 24en December anno 1615, in Bantam.

Dese voorgaende is copie van den onsen gesonden per ’t schip Ceylon, welcke 
hopen U. E. wel geworden sal sijn. Tsedert sijn hier op 2cn stanti van ’tpatria 
wel aengecommen de schepen ’t Wapen van Amsterdam, Vlis singen, Wal
cheren, den Engel van Delft ende ’t jacht den Witten Beer, gelijck mede van 
de Custe het schip Der Goes, welcke alle een seer onspoedige reyse hebben 
gehadt ende ons seer quade tydinge mede sijn brengende, namentlijck, hoe 
dat de schepen Banda ende de Geünieerde Provintien met den gennerael Both, 
ontrent het halve volck ende alle hacr last aen ’t eylandt Mauritius veronge- 
luckt sijn, ende dat bykans in alsulcker voegen, off het vier van den hemel 
hun verslonden hadde. Gelderlant ende Delft wayden alle haer masten afif 
ende cregen het landt wederom. Door hulp van de nieuwe schepen, die naden 
storm aldaer ariveerden, is Delft weder gerepareert geworden ende voort
gevaren, maer Gelderlant most daer mede blyven met sijn halve last. D’andere 
helft is met het jacht Orangie nae ’t patria gebracht. Van ’t schip Vlissingen 
sijn op de custe van Sumatra bykans al ’t volck gestorven, te weten 163 
mannen, daeronder oock den commandeur Woutersen. Der Goes is van de 
Custe herwaerts 6 maenden onder wech geweest ende heeft 40 mannen ver- 
looren. ’t Schip den Leeuw met Pylen is tot Atchijn gesloopt. De Heere ver-
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leene na desen de Compagnie ende ons al t* samen beter geluck. Van onse 
vloote van Mallacca, Patana, noch Japon en hebben alsnoch geen tydinge.

D’wyle d’E. heer gennerael de nieuwe vloote was verwachtende, omme 
daermede nae Banda te gaen, is Sijn E. alhier aen de loop geraeckt. Voorsz. 
quade tydinge daerop commende als oock, hoe Sijn E. soone omtrent 8 dagen 
voor de comste van den Witten Beer alhier overleden was, heeft de sieckte 
ende melancolye soo seere toegenoomen, dat Sijn E. den 7en deser tot Jacatra 
in den Heere gerust is. D’ Almogende sy sijn siele genadich ende behoede de 
Compagnie voor meerder ongeval.

Volgens resolutie voor desen by d’ E. heer gennerael ende raetgenoomen, 
hebben wy ’t schip den Engel van Delft nae Solor gesonden, om ’t garnisoen 
van daer te lichten ende nae Amboyna brengen. Ende op hope dat van U.E. 
een goet secours volgens advyse van d’E. heer gennerael zaliger gesonden 
wesen sal, hebben wy geresolveert met de tocht nae Amboyna ende Banda 
voort te varen. Hiertoe hebben de last ende commissie als commandeur ende 
veltoverste in U. E. absentie gegeven d’E. Jan Dircxen Lam, welcke als raet 
van Indien door de heeren mayores herwaerts gesonden wort; Godtgeve, dat 
alles te sijnner eeren ende welstant van ’t patria ende de genneraele Com
pagnie mach succederen. Ick wenste wel, dat U. E. hier waere geweest, off 
dat in Amboyna off Banda geriscontreert mach worden, opdat alles met dies 
te meerder authoriteyt ende goet beleyt bestiert ende uytgevoert worde. 
Dese tocht uytgevoert sijnde, is het oogemerek, dat de vloote alsdan nae 
Manilla sal worden gesonden.

Met het schip Der Gocs sijn alhier van de Custe gearriveert de heeren de 
Hase ende van Berchem. Den heere van Berchem hebben wy met sijn proces 
naer ’t patria gedestineert, ende alsoo de heeren voor Mallacca van d’over- 
lydinge des heer genneraels, alle voorsz. quade tydinge ende ’t geene hier pas
seert, dienen verwitticht te worden, gelijck mede, dat de Custe nootlijck van 
een bequaem, ervaeren persoon moet werden versien, is dieshalven by den 
raet goetgevonden, dat den heer de Hase met het schip Der Goes (welck met 
een cleen cargasoen weder na de Custe sijn sendende) na de vloote omtrent 
Mallacca vaeren sal. Off de heeren aldaer een nieuwen gennerael verkiesen, 
off eerst harwaerts commen sullen, sal den tijt leeren. Van de Custe en hebben 
geen sonderlinge tydinge; alles was noch in eenen doen.

By desen gaet copie van de gennerale missiven door de heeren mayores 
aen den heer gennerael ende raet geschreven, daerinne U. E. sal sien ’t geene 
adviserende sijn, waeraen ons refereren.

Wy hadden voor niet dan ’t schip Rotterdam naer ’t patria tesenden, maer 
ten aensien het groot verlies, welck de Compagnie aen ’t eylandt Mauritius 
ut supra geleden heeft, als oock op de groote instantie, die de heeren bewint-
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32. — MEMORIE
VOOR DEN E. HANS DE HASE, RAET VAN INDIEN ENDE VISITATEUR- 

GENERAEL, 24 DEC. 1615.

Eerstelijck soo by den heer admirael ende raden tot dienste van de gene
rale Compagnie voor goet verstaen wort, dat men den coninck van Atchijn 
met een schip off schepen voor een tijt sonde accomoderen, omme de Straet 
geoccupeert te houden, dat ditto coninck alsdan, inplaetse hy d’Engelsen in 
Ticos en Priaman handel vergunt heeft, ende d’ onsesulex verbiet, ons aldaer 
den handel verleene ende d’ Engelsen geen toe en stae. Soo in desen met 
ditto coninck niet verdragen en wort, dient wel rypelijck geleth, off het alsdan 
niet goot wesen sal dat rrlen de logic van daer lichte, want de Compagnie niet 
dan oncosten daervan heeft, opdat de gennerale Compagnie door den trots 
ende tirranye des conincx geen meerder affront en verachtinge geschiede, als 
hun alreede met het werpen van Ryser voor den oliphant aengedaen heeft. 
Een doode vrientschap, gelijck men nu lange met den coninck van Atchijn

hebberen om retouren sijn doende, hebben wy geresolvcert het schip Mauri
tius mede naer ’t patria te depeschcren, niettegenstaende den peper tot een 
excessiven pryse moeten coopen, ons weder geheel ontblooten sullen ende 
alle de comptoiren van geheel Indien van contanten onversien sijn. Rotterdam 
is volladen, aen Mauritius sijn nu besich, maer sullen genoech te doen heb
ben om ’t selvige schip vol te laden. Met dese nieuwe schepen hebben ont- 
fangen 100.000 realen. Hiervan waeren wy 20.000 ten achteren, andere 
20.000 hebben wy versonden nae Jacatra, Japara als Amboyna ende Banda, 
ende aen peper sijn alreede omtrent 50.000 realen uytgegeven, soodatter 
haest door sullen wesen. Doch hopen, dat volgens d’ advysen van de mayores 
dagelicx eenige nieuwe schepen met contanten commen sullen, welck Godt 
geve, ’t Jacht den Witten Beer hebben naer ’t eylant Mauritius gesonden, 
omme de resterende last van ’t schip Gelderlant, als oock het volck, dat daer 
gebleven is, te lichten ende naer ’t patria te brengen. Godt verleene hun beter 
geluck.

D’Engelsen sijn dagelicx een goede vloot schepen verwachtende, welck 
expres gesonden wort na de Molucos, Amboyna ende Banda, omme den 
handel van nagelen, noten ende folie, daerop U. E. sal gelieven te letten ende 
alsulcke ordre stellen, dat een vergeeffse reyse mogen doen; soo sullen wy, 
hoope ick, van d’Engelsen ontslagen worden.

Adi 24cn December anno 1615, in Bantam.
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gehouden heeft, is aparent dat (sonder juyst in vyantschap te treden) beter 
gemeynteneert can worden met apsenteringe als met imant t’ onser verach- 
tinge ende disreputatie aldaer te houden resideren, dewyle over geheel Indien 
bevinden, dat alle dese prinsen te meer van ons wijeken ende lastiger vallen, 
hoe meer hun naelopende ende van haer verdragende sijn.

Hadden wy macht genoech, het sonde seer goet sijn dat men een vloote 
naer Manilla ende oock eenige schepen nae Cotchijn ende de custe van Goa 
sont, omme den vyant alle mogelijcke affbreuck te doen. Schepen hebben 
wy genoech, maer alsoo swack van volck sijn ende in Amboyna ende Banda 
tegen d’Engelsen mede eenige schepen sullen moeten gehouden worden, 
gelijck oock, dat het volck van de oorloochschepen sal moeten verlost worden 
ende overgaen op de groote schepen, die men toecommendejaer naer’t patria 
destineeren sal, ende wederomme ’t volck van de groote nieuwe schepen op 
d’oorlochschepen, omme dacrmede na de Manillas, off daer se gedestineert 
mogen worden, te gaen, soo schijnt het dat nootlijck herwaerts over dienen 
te commen, als het exploict gedaen sal wesen, omme by de vloote naer Am
boyna ende Banda te gaen, gelijck voor desen gearesteert is.

Hoe geresolveert hebben de comptoiren van Tegenampatnam ende Peta- 
pouly te lichten, dient U. E. de heeren mede voort te dragen, opdat sulex by 
hun geconfirmeert off geretracteert, ende dienvolgende by U. E. geexecuteert 
mach worden.

Alsoo ten overvloede een goede party soldaten door de heeren mayores 
met den Swarten Leeuw naer de Custe gesonden sijn, sal U. E. sooveele her
waerts teruggesenden, als bevinden sal ccnichsints gemist connen worden, 
Alle ondienstige coopluyden sullen mede verwachten.

Alsoo U. E. seer wel kennelijeken is, wat goederen jacrlicx van de Custe 
behooren gesonden te worden, als het capitael groot sy; alsmede waerinne 
’t selvige best besteet dient, als het capitael cleen off middelmatich is, soo 
sullen sulex alleenlijck per memorie aenroeren.

Als het capitael groot sy, 2 a 300 packen schoon sayen goulongh, geassor- 
teert conforme onse voorgaende advyse, mits dat wel geleth worde, dat de 
saye als de voorgaende niet valsch sy. De 10 monsters, door U. E. gebracht, 
sijn schoon, doch de verwe is wat te licht. Derhalven gaet neffens desen een 
stuck daervan, opdat d’andere wat hoger van coleur gemaeckt worden. De 
breete ende langte van dese monsters is middelmaetich, daerover mogen 
wel twee vingeren breder ende een span langer gemaeckt worden. Noch gaet 
hierby tot monster een halve gesleten goulongh, daerinne door de strepen, 
die de couleuren sijn scheydende, eenige goutdraeden geweven sijn, welcke 
seer wel getrocken worden. Daeromme sal goet wesen, datter veele alsulcke 
gemaeckt worden.
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200 packen grove tapis conforme dese monster W. 3., doch sonder roode 
strepen, meest van 5 asta. De hooffden vry wat langer; dan dese oock breder 
als verleden jaer geadviseert hebbe.

Dit sijn de twee voorneemste sorteringe, daervan groote quantiteyt in Java, 
alsse goet sijn, met goede avance vertiert connen worden. Doch dewyle ons 
capitael cleen is, ende jaerlicx naer ’t patria een partye indigo dient gesonden 
te worden, gelijck mede een partye witte, grove lywaeten conforme mede- 
gaende monster van de heeren mayores gesonden, soo mach de quantiteyt 
van goulongs ende tapi wel vermindert worden tot ontrent 100 packen van 
elck jaerlicx, mits datse dies te schoonder ende beter sijn, opdat, gelijck ver
leden jaer geadviseert hebbe, jaerlicx mede mogen becommen een partye 
schoone tapi chinda, fijnne tapi sarassa; maer seer weynich sarasse gobar, 
mits dat het diverse bloemwerck ende uytnement schoon goet sy, want van 
dese doecken geen groote quantiteyt, maer wat goets gesonden moet worden.

Item 100 packen seyldoeck.
Taffacilles, madobs, guinganes, Golcondaetse doecken ende diergelijcken, 

als hemden ende broccken tot fourneringe ende deden der soldaten ende 
bootsgesellen, alsoock eenich fijn goet voor d’overicheden, sooveel als U. E. 
wel weet van noode sijn hebbende, soo het capitael sulcxlyden can. Soo niet, 
dient evenwel van elck een weynich gesonden te worden.

Maleyse o ff Moluycksche sorteringe en dienen vooreerst niet gesonden te 
worden, ’t en waere eenige schoone, fijnne, witte als gecouleurde tancoelen, 
gelijck U. E. voor desen selffs geeyscht heeft.

D’wyle de schepen nu dry jaeren achter den anderen groote tegenspoet 
hebben gehadt in ’t seylen van de Custe herwaerts door contrariemouson in 
zee bejegent, gelieve U. E. expresse ordre te geven, dat, als met contrarie
mouson vertreckende sijn, haeren cours recht op de westcuste van Sumatra 
setten ende van de custe hun niet in see begeven maer langs de walle met 
stoppen en setten trachten op te commen, alsoo verstaen in deser voegen 
dicht onder de walle alderspoedichst voortgeraecken connen.

Hiermede wenschen U.E. gelucksalige voorspoet. In Banthem, desen 24cn 
December anno 1615.
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VOOR DEN E. HEER JAN DIRCXEN LAM, COMMANDEUR ENDE 
VELTOVERSTE, 24 DEC. 1615.
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Soo haest in Amboyna een suffisante macht by den anderen versamelt 
wesen sal, dienen de vrienden met de tocht naePouloway voort te varen, opdat 
niet alleene van dat eylandt ende geheel Banda voor de comste van d’Engel- 
sen verseeckert mogen wesen, maer oock, dat het desseyn nae Manillas ander- 
mael niet verleth en worde; want in dese conjunctuere, als een van dese twee 
naer soude moeten blyven, swaer om delibereren soud sijn, welck van beyde 
geprefereert behoorde te worden. Met conquista van Pouloway can den handel 
aldaer voor ons verseeckert worden; maer sonder capitael, gelijck nu sijn, en 
connen geen handel dry ven. In Manillas is de hope, dat men voor ’t patria 
goede retouren sonder geit soude connen becommen, welck in desen staet 
aldaer nodichst van doen hebben. Doch de verseeckeringe van Banda, mach 
men seggen, sal de Compagnie mettertijt, soo de tijt verbeyden connen, hoe
wel het nu niet en soud schijnnen, meerder opbrengen. Hierop concluderen 
wij, soo ge twij fielt worde, dat de macht niet suffisant en waere omme Poulo
way geheelijeken te vermeesteren, off dat den tijt niet toe soude laten ’t sel- 
vige met gemack ende belegeringe uyt te voeren, dat men in desen gevalle 
met meest alle de schepen de vloote van Mallacca off naerder ad vijs van hier 
in Amboyna soude vertoeven, ende ondertusschen eenige lichte schepen met 
een goeden hoop volck naer Banda senden omme ’t garnisoen van ’t fort 
Nassouw te verstereken, de fregatten ende chaloupen wel te mannen, met 
ordre dat allen toevoer van Banda weeren, ende de Bandanesen van alle can- 
ten inquietcren, prijs makende wat becommen connen, doch met beleggingc 
van behoorlijeke acte, gelijck de heeren bewinthebberen ordonnerende sijn, 
opdat ondertusschen d’inprese gefaciliteert worde. Watter oock by der hant 
genoomen wort, dient U. E. vooral te versorgen dat het garnisoen van Am
boyna, gelijck geresolveert hebben, versterekt blyve, ende dat in Amboyna 
voorcomen worde, dat d’Engelsen aldaer geen inval doen terwyle alle de 
macht in Banda besich sy; want seecker is, dat voorgenomen hebben met 
een goede vloote omme den handel van nagelen, noten ende folie innewaerts 
te gaen.

Alsoo d’Engelsen voor desen die van Louwa ende Combello tegen ons op- 
roerich gemaeckt hebbende in heur faveur de wapenen tegens ons ter plaetse, 
daer wy contracten ende preferentie sijn hebbende, aengenoomen hebben, 
omme ons daeruyt te dryven ende selffs daerinne te sitten, schietende op onse 
logies, gelijck mede dat nieten laten de Bandanesen tegen ons te verstereken, 
is by d’E. heer gennerael ende raet van Indien gearesteert, dat men d’Engel-
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sen voortaen geen acccs, spraecke noch handel met d' inwoondcren van Am- 
boyna ende Banda toestaen sal, maer hun met gcwelt van daer weeren sullen 
soo niet en desisteren; sijn wy ’t selvige als»noch confirmerende, mits dat in 
alles ordentlijck ende met goede discretie gehandelt worde, ende dat men tot 
justificatie goede bescheeden laet beleggen. Op neutrale plaetsen moeten 
vrienden blyven, ende daer wy forten, casteden ende contracten hebben, van 
ons recht niet cederen.

Toucherende d’ inlandtse negotianten: van Banda dienen alle geweert ende 
prijs gemaeckt worden watter compt, volgens d’ ordre voor desen by d’ E. 
heer gennerael aldaer gelaten. In Amboyna sal goet wesen, dat gelijck den 
heer gouverneur Block Maertszen voor desen gedaen heeft, alle de nagelen 
prijs gemaeckt worden die iemandt soude mogen onderstaen van daer te willen 
voeren, ende dat men hun voorts mede alsoo tractere, dat op een ander tijt 
van daer blyven. In Maccasser sijn aen restanten gebleven/10.301 — 13 — 8, 
in Gressy, Jortan ende Surbaya ƒ6150 — 2 — 12. Om dese penningen sullen 
imandt derwaerts moeten senden, ende by weygeringe ons valeeren op de 
joneken die men van die comptoiren becommen can. Hiervan hebben een 
register aen Sr. Cotteels in Amboyna gesonden. Soo U. E. van ons geen ander 
bescheet compt, sal van daer nae dese plaetsen iemandt dienen te senden. Wy 
souden ’t nu geerne doen, maer moet by gebreck van jachten achterblyven.

Wat U. E. van de Portugesen, Spangiaerden off adherenten becomen can, 
soo haere persoonen als goederen, ’t sy in schepen, fregatten, joneken offan- 
dersints, sal hem daervan meester maecken ende alles onder behoorlijeke 
acte ten besten van de gennerale Compagnie apliceren, sonder andere neutrale 
natie in sec off ter plaetsen daer niet te seggen en hebben, offons niethinder- 
lijck sijn, te beschadigen, mits hem wachtende van de Maccassaren ende Ja
vanen byoosten Japara gelegen ; alsoo het schijnt met hun wel in contentie 
souden mogen geraecken, daervan hem in sulcken gevalle te revengeren heeft.

Soo haest de gelegen theyt van saecken sulex lyden connen, recomman
deren wy U. E. van daer naer Timor te senden den oppercoopman Raemburch 
met alsulcken jacht off jachten, volck ende cargasoen, als geschieden can 
ende dienstich sy.

Gelijck mede met een jacht herwaerts wat vroech te senden een partye 
noten, foelie ende nagelen, opdat van hier wat vroech een cargasoen nae de 
Custe mogen senden. Sal oock advijs ende ordre dienen te stellen, dat alle de 
schepen, herwaerts comende, Japara aendoen, gelijck verleden jaer gedaen 
is, omme aldaer te ververschen ende hier te brengen alsulcken rijs oft ander 
cargasoen als gereet souden mogen vinden.

U.E. sal oock gelieven aen alle de schepen ordre te geven, dat achter schoot- 
vry gemaeckt worden ende altoos slachveerdich op haer hoede sijn, opdat
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34. — AMBOYNA.
GOUVERNEUR BLOCK MAERTSZEN, PER ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 

24 DEC. 1615.

Den 8cn stanti hebben onse jonckste per ’t schip. Walcheren van Jacatra ge
schreven. Tsedert is hier niet sonders gepasseert. Alleene sal U. E. verstaen, 
hoe dat voor desen by d’E. heer gennerael Reynst ende den raet van Indien 
geresolveert is, dat men in aller manieren de landen van de Molucos, Am- 
boyna ende Banda voor de Compagnie sonde verseeckeren ende voorcommen 
d’ ondercruypinge ende violentie, die d’ Engelsen trachten ons aldaer te doen. 
Van de heeren mayores worden geadviseert, hoe dat in Engelant een goede 
vloote waren equiperende ende vore hadden deselve recht door na de Molu
cos, Amboyna ende Banda te senden, omme den handel van de nagelen, 
nooten ende foelie te becommen. Derhalven recommanderen op ’t hoochste, 
dat men trachten soude haerlieden te prevenieren. Hierover hebben wy met 
de raden van Indien ende andere geresolveert, om geen tijt noch soo inpor- 
tante saecken niet te versuymen, met het desseyn voort te varen. Derhalven 
hebben den E. Jan Dircxen Lam (welcke voor raet van Indien by de heeren 
mayores gesonden wort) voor commandeur ende veltoverste van dese tocht 
geauthoriseert ende last gegeven daerinne te handelen, gelijck goetgevonden 
sal worden. Het desseyn van d’ E. heer generael alsmede de raden is ge
weest, Pouloway wederomme aen te tasten. De schepen hebben wy geor- 
donneert, dat in Amboyna vergaderen sullen, omme van daer de surprinsc 
te doen, ende eenige groote schepen in Amboyna te laten met een weynich 
volck tot bewaringe van deselve. U.E. sal gelieven ditto Lam in alles te assis
teren, daer sulex ten dienste ende welstandt van de gennerale Compagnie 
van noode sy, waeraen de Compagnie grooten dienst ende ons vrientschap 
geschieden sal. ’t Schip Amsterdam compt aldaer vermasten. Totbehoeffvan 
U. E. fort senden eenige nootlijekheden. Wy hebben oock goetgevonden ’t 
garnisoen van Amboyna te verstereken ende dat met sooveele coppen als de

gelijck met het schip Enckhuysen gebeurt is onversiens niet geassalteert en 
worden.

Wy confirmeeren als noch, dat men niet dan met jachten ofte lichte sche
pen nae Banda gae, ende de groote schepen in Amboyna met een weynich 
volck tot bewaringe derselver laet blyven, alsoo in Banda geen groote schepen 
dienstich sijn.

Desen 24en December anno 1615, in Bantam.
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35. — AMBOYNA.
AEN Sr. COTTEELS, PEIt ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 21 DEC. 1615.

Nevens dese gaet copie van de onsen, den 8en deser per ’t jacht Walcheren 
van Jacatra geschreven, welcke hopen U. 1. wel geworden sal sijn. Dese gaet 
met den heer commandeur Jan Dircxen Lam, dewelcke tot raet van Indien 
by de heeren meesters uytgesonden is, ende alsoo geresolveert hebben, het 
dcsscyn van d’ E. heer gennerael ende raden op Banda te volvoeren, hebben 
wy denselven daertoe gcauthoriseert ende bevel gegeven. Godt geve, dat alles 
te sijnner cere ende welstandt van ’t patria mach gedyen. De schepen sullen 
costi versamelen omme van daer de surprinse te doen. Van de Moluques, 
hopen wy, sal door den heer gouverneur Rcael een goetsecours volgens voor- 
gaende ordre van den heer gennerael gecommen wesen. Alsoo geresolveert 
is ’t fort van Solor te verlaten ende raseeren, hebben wy den Engel van Delft 
daertoe derwaerts gesonden, hoopende, dat mede alreedein Amboyna sullen 
wesen gearrivecrt. Amboyna dient niet vergeten te worden, want d’Engelsen 
dagelijcx een nieuwe vloote sijn verwachtende, daermede rechtdoor naer de 
Molucos, Amboyna ende Banda sullen gaen. Daeromme dienen de vrinden 
wel te versien, dat ons in Amboyna niet en ondercruypen off overvallen, ter-

vrinden aldaer met den anderen geraden sullen vinden, want by ons verstaen 
wort het garnisoen van soo treffelijcke plaetse al te swack is. Den Engel van 
Delft hebben wy naer Solor gesonden, opdat den heer gouverneur Willem 
Janszen sich met het geheele garnisoen ende wat daer is, volgens resolutie by 
den heer gennerael Reynst zaliger ende den raet genoomen, per costi trans- 
porteere, het fort Henriques verlate ende geheel raseere. Ick hoope, dat van 
de Molucos door den heer gouverneur Rcael volgens d’ordre van den heer ge- 
ncrael zaliger een goet secours by U. E. sal wesen gearrivecrt.

Voor desen is by d’ E. heer gennerael ende raden geresolveert geweest, dat 
men d’Engelsen geen acces in Amboyna noch Banda toestaen, maer metge- 
welt van daer verdryven sal. Daerop sijn van ditto heeren aen verscheyde 
schepen commissien gegeven. In eenige van deselve is door den schryver ge- 
abuseert, namen tlijck, dat men van alle plaetsen, daer wy comptoiren hebben, 
d’ Engelsen met gewelt soude verdryven, welck verde van Sijn E. als raets 
meninge is. Het most wesen van de comptoiren van de Molucos, Amboyna 
ende Banda, daer wy forten ende contracten sijn hebbende. Derhalven gelieve 
U. E. daerop te letten. Desen 24cn December anno 1615, in Bantam.
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36. — INSTRUCTIE

VOOR DEN EERSAMEN CORNELIS REYERSZEN SCHOONHOFFMAN, OPPER- 
COOPMAN ENDE HOOFT OP ’T SCHIP DEN WITTEN BEER, GAENDE 

NAER ’T EYLANDT MAURITIUS, OMME VAN DAER NAER 
’T PATRIA TE SEYLEN, 25 DEC. 1615.

■

h
sl

Van ’t eylandt Mauritius sal U. 1. in aller yle innemen alle de speceryen 
ende goederen, die daer, soo van ’t schip Gcider land't als van ’t gene van de 
schepen Banda ende de Geünieerde Provintien gebercht is, in essesult vinden, 
offu schip laden can, mits pertinente notitie nemende, wat goederen van elck 
gebleven schip inne sijt nemende.

Soo haest geladen ende claer sult wesen, sal U. 1. van daer vertrecken ende 
trachten op ’t spoedichste in ’t patria te commen, doende alsulcke plaetsen 
als de noot soude mogen vereyschen ende best geraden vinden sult, mits 
medenemende alle het oude volck, die van de gebleven schepen vinden sult;

wyle de macht in Banda is. Hierover vinden wy goet, dat het garnisoen van 
Amboyna versterckt worde.

U. 1. sal verstaen onse meeninge niet en is, al is ’t, dat het garnisoen van 
Solor sijn lichtende, van den Timoresen handel affstant te doen, maer te conti
nueren, gelijck aen den oppercoopman Raemburch geschreven hebben. Dcr- 
halven recommanderen U. 1. te helpen vervorderen, als het den stant lydet, 
dat ditto off andere van daer met eenige jachten ende cargasoen na Timor 
worde gesonden, want denselven handel de Compagnie seer proffitabel is.

Alsoo de groote schade by de Compagnie opnieuws aen ’t eylandt Mau
ritius geleden, ende op haer instantich schryven van retouren, geresolveert 
hebben, neffens het schip Rotterdam noch een schip te senden, en hebben 
wy nae de Molucos per costi noch Banda geen geit connen senden van ’twey- 
nige, dat van ’t patria ontfangen hebben. Wy sullen, dunckt my, even beroyt 
als voor desen worden. Doch evenwel hebben den heer commandeur 8000 
realen ende omtrent 6000 masen medegegeven om op uuyterste noot gebruyct 
te worden, daer het den dienst der Compagnie soude mogen vereyschen. 
Cleden ende sydelaecken sijn een groote party sendende. U. 1. gelieve dcselve 
ten besten te benificeren off in ’tcasteel laeten bewaren. Alle ongevallen com
men ons te gelijck op den hals. Waren dese cleden Javaensche sorteringe ge
weest, sy souden ons goet geit verstreckt hebben ende de Compagnie goede 
retouren voortbrengen, daer veele nu in haerselven vertieren. Desen 24en 
December 1615, in Bantam.
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37. — INSTRUCTIE
VOOR JAN JANSZEN, SCHIPPER OP ’T JACHT CLEENENCKHUYSEN, 7 JAN. 1616.

i

latende aldaer het nieuwe volck van ’t jacht d’ Orangieboom, soo verbonden 
sijn in ’t landt te blijven, om me met d’eersteaencommende schepen herwaerts 
te commen, hun versiende van sulx als missen cont.

Met het schip sal U. 1. weder naer Texel off Amsterdam seylen, vandaer 
het uytgeloopen is, ’t en waere, dat de noot, weder off wint anders vereyschte, 
in welcken gevalle U. 1. hem sal reguleren naed’ordredoordeheeren mayores 
daerop gestelt, waervan by desen copie gaet.

Soo U. 1. by gevalle de schepen Mauritius ende Rotterdam quame te res
contreren, soo sult met den anderen in compagnie onder een 
Soo niet, sal U. 1. recht doorgaen sonder ivers na te toeven.

By desen gaet seeckere acte, daerinne eenen Jan Andriessen, bootsman van 
’t schip de Provintien, op Mauritius sijnde, beschuldicht wort, al off hy eenige 
juwelen gebercht ende verborgen hielt, daer op U. 1. letten ende een neerstige 
examen sal doen; ende, soo by hem iets bevint, sullen sulcx lichten ende de 
misdaet straffen. Hiermede wenschen U. 1. geluck ende behouden reyse.

Desen 25 December anno 1615, in Bantham.

Van hiersultgylieden naerJacatra, vanJacatra naerJapara, endealdaerlaten 
het geit ende deden, U. 1. gegeven. Van Japara sult op het alderspoedichste 
naer Solor loopen, om me te sien off aldaer den Engel van ZW/7 beseylen cont, 
sonder iewers volck aen landt te laeten gaen, ende, ingevalle den Engel niet 
en verneemt, soo sult datelijck naer Amboyna vertrecken; althoos, ingevalle 
onderweech eenigePortugesen, Spangiaerden off adherenten becommen cont, 
het sy in schepen, joncken, fregatten off andersints, sult U van haere persoe
nen ende goederen meester maecken, sonder eenige neutrale natie in joncken 
off andersints te beschadigen, ’t en waere eenige offentie deden.

Adi 7cn Januarii anno 1616, in Bantam.
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38. — JAPARA.

AEN DOENSZEN; IN ABSENTIE AEN DEN OPPERCOMMIS ALDAER, 
PER ’T JACHT CLEEN ENCKHUYSEN, 7 JAN. 1616.

E

Wy hadden volgens voorgaende copye U. E. geerne hier gesien, omme niet 
den anderen wegen Japara eenige conferentie te mogen houden, eer U. E. 
innewaerts voere, alsoock opdat assisteren soud mogen tot verkiesinge van 
een nieuwen gennerael, soo de heeren daermede tot hun compste alhier ver
toeven. Maer het schijnt, alsoo den tijt cort valt, de saecken van Amboyna 
ende Banda haest vereyschen, ende ’t weder U. E. compste niet gedoocht, 
best wesen sal, dat U. E. met de schepen van daer naer Amboyna ende Banda 
seylen. Derhalven sal hem gelieven met eerste commoditeyt derwaerts te ver
voegen, soo alrede niet vertrocken is, omme in alles den besten orber te helpen 
schaffen. Innewaerts vertreckende, sal U. E. in beslooten billiette een persoone 
gelieven te nomineren, welcke in consciëntie tot eenen gouverneur-generael 
alderbequaemst is kennende, ende ’t selve herwaerts senden.

Dese gaet per ’t jacht Cleyn Enckhuysen, waermede sendende sijn 4000 
realen in contant met weynich deden als per facture. U. E. gelieve ordre te 
geven, dat aldaer opgecocht werde alle de Jambische peper, die men sal con- 
nen becommen, soo verde ’t capitael strecken can, mits dat men iets houde 
tot provisie van vivres; doch soo haest d’andere schepen ariveren, sullen 
meerder geit senden. Soo daer eenige peper gecocht wort (gelijck wy ver- 
hoopen geschieden sal, alsoo deselve grotelicx gebreck hebben), sal U. E. 
alsulcke ordre gelieven te geven, dat se metten eersten gelicht worde, opdat 
se aldaer niet lange werde gepericuliteert. Dit jaer hebben ons de 20 sacken 
alhier 26 realen gecost, welck een seer hooge pryse is.

Soo Godts weder ende wint sulcx toelaet, sal Japara naer desen door ’t schip 
Der Veer om U. E. persoone aengedaen worden, gelijck mede om eenige rijs, 
aracq ende andersints te laden. D’ andere schepen sijn gedestineert voort 
te varen.

Dit jacht Enckhuysen hebben wy naer Solor gedestineert op avontuyre off 
hetselve ‘aldaer van noode waere tot de lichtinge van ’t garnisoen off ander
sints, mits dat van daer naer Amboyna seylen sullen, ende opdat dese lich
tinge alhier niet ruchtbaer soude worden, hebben wy den schipper daervan 
niet gewaerschouwt. Derhalven sal U. E. denselven op sijn vertreck daervan 
adverteeren, opdat geen ongeval becommen, off den Engel ende d’onsen per 
avontuere voor sijn cómste vertrocken waeren.

Van de vloöte voor Mallacca hebben tydinge, hoe den onsen des vyants 
schepen van oorlooge voor de stadt geslagen ende vernielt hebben, gelijck
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39. — JAPARA.
AEN DOENSZEN ETC., PER ’T SCHIP DER VEER, 7 JAN. 1616.

40. — SOLOR.
AEN DEN GOUVERNEUR WILLEM JANSZEN, PER ’T JACHT 

CLEYN ENCKHUYSEN, 7 JAN. 1616.

Het voorgaende is copie van de onsen gesonden per ’t schip den Engel van 
Delft. Tsedert hebbe van de vloote verstaen, hoe den onsen voor Mallacca, 
Godt loff, affgeslagen ende vernielt hebben twee galioenen ende een carga- 
soen van oorloge, gelijck U. E. door de vrienden breder vernemen sullen. 
De Heere geve, dat se die van Maccau mogen vermeesteren. Ende uyt het 
patria is hier wel aengecommen het schip Der Veer, tydinge brengende, hoe 
dagelicx noch vijff andere schepen sijn verwachtende. Dese gaet per ’t jacht 
Cleen Enckhuysen, welck wy nae Amboyna ende Banda gedestineert hebben 
met ordre, dat in passant Solor souden aendoen. Soo daer eenige advysen 
nae Timor off de Sterre gesonden dienden, sal U. E. dit jacht daertoe ge- 
bruycken, opdat den Engeldaeromme geen tijt versuyme; soo niet, sal het- 
selve datelijck off in compagnie nae Amboyna depescheren, opdat het aldaer 
mach worden gebruyckt.

Adi 7cn Januarii 1616, in Bantam.

U. E. door brenger van dese, die daer mede geweest is, breder verneemen can. 
De schepen van Maccau hoopen mede te becommen.

Uut het patria is hier nieuws gearriveert het schip Der Veer, welck tydinge 
brengt, hoe dagelicx noch 5 andere schepen sijn verwachtende. De Heere wil 
se geleyden, gelijck mede Rotterdam ende Mauritius, welck op hun vertreck 
sijn staende. Desen 7en Januarii anno 1616, in Bantam.

’t Voorgaende is copie van den onsen op gisteren per ’t jacht Cleyn Enck
huysen gesonden, welcke mits desen confirmerende sijn. Ingevalle aldaer alle 
het contant, welck met dit schip nae Amboyna ende Banda gedestineert heb
ben, aen peper besteet cost worden, sal U. E. hetselve al t’ samen daeruut 
mogen lichten, mits ons daervan advyse gevende, opdat ons daernae mogen 
reguleren. Adi 7en Januarii 1616, in Bantam.
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41. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. HENDRICK DE JONGE, OPPERCOOPMAN, ENDE ABRAHAM 

PETERSZEN, SCHIPPER VAN ’T JACHT DEN NEPTUNES, 7 JAN. 1G16.

Il

!■

■

Ghylieden sult op ’talderspoedichste van hier rechtdoor naer Gressy seylen, 
lopende binnen Madura tot voor Gressy endejortan. Aldaer geariveert sijnde, 
sult datelijck dese nevensgaende missive door den Sabandaer, die wy achten 
wel aen boort commen sal, nae den coninck van Surbaya senden, eyschende 
daer beneffens de restanten volgens medegaende pampieren by Andries Soury 
aldaer gelaten; nae het antwoort van den coninck ende omme de restanten 
sult aldaer vertoeven omtrent 8 dagen, ende nae het verloop derselve van 
daer vertrecken, seylende voorts naer Amboyna by de vloote, hetsy dat gy- 
luyden de restanten becompt, antwoort off geene.

Wy bevelen U. 1. midts desen wel expresselijck, het schip altoos wel slach- 
veerdich te houden, ende wel op u hoede te sijn, houdende continueerlijck 
brandende lonten soo lange binnen leggen sult, sonder meer volck in ’t schip 
te laten commen dan gylieden machtich sijt, gelijck mede dat selffs noch oock 
geen volck aen landt sult laten gaen, ’t en waere, dat eerst eenige ostagiers 
gegeven worden.

Alle de schepen, joncken ende fregatten off andersints, die ghyluyden be- 
commen cont, sult neerstelijck visiteren, ende eenige Portugescn, Spangiaer- 
den offadherenten becommende,sult u van haere persoonen,schepen, joncken 
off fregatten met hunne goederen meester maecken ende verseeckeren, alles 
onder behoorlijck register in Amboyna brengende, omme aldaer ten prouf- 
fyte van de gennerale Compagnie geapliceert te worden, sonder nochtans 
eenige Indiaensche natie te beschadigen, ’t en waere, dat hun op verboden 
plaetsen begaven.

Soo U. 1. aldaer eenige peper vint, sult alles opcoopen, soo met de pen
ningen die wy na Banda hebben gedestineert, als de restanten die aldaer 
sout mogen becommen, ladende deselve in u schip, om alles in Amboyna in 
de groote schepen weder overgescheept te worden. Voordersal U. 1. van aller- 
ley nootlijekheden, verversinge voor de vloote sooveele coopen ende mede 
na Amboyna nemen, als becommen ende bergen cont, te weten, hoornbeesten, 
boeken, eynden, hoenderen, ayuyn, loock, vis ende wat andersints becommen 
cont, gelijck mede voor Banda ende de Molucos* 500 a 1000 cadjans, gelijck de 
Javanen tot dack van haer prauwen gebruycken, soo d’selve te becommen sijn.

In passant nae Amboyna sal U. 1. de Noortcuste van Bima soo naer loopen, 
dat sien cont, off aldaer bejegenen ende vermeesteren cont de Portugesen, 
welcke jaerlicx om dees tijt aldaer sappon off root hout sijn ladende; haer ver- 
meesterende, sult hun mede nae Amboyna brengen ende gedachtich wesen,



=

Instructie, 7 Jan. 1616. 65

42. — GRISSI.
AEN DEN CONINCK, PER ’T JACHT DEN NEPTUNES, 7 JAN. 1616.

ö

dat het hout met den aldereersten herwaerts werde gebracht, ’t Schip den 
Engel van Delft hebben voor desen mede geordonneert gehadt, dese Noort- 
custe daeromme te geeren.

In Amboyna sult naercommen d’ ordre, die U. 1. by den heer commandeur, 
gouverneur ende raden gegeven sal worden. Ingevalle in de Molucos, Am
boyna ende Banda eenige Engelsche comt te rescontreren, sult deselve, vol
gens resoluy tie by d’ E. heer gennerael zaliger ende den raet genoomen, by 
d’inwoonderen geen spraecke noch acces toestaen, maer hun met gewei t van 
daer verdryven, mits daerinne met discretie ende advyse van de heeren com
mandeurs ende gouverneurs der respective plaetsen handelende, welcke hier
van de last sijn hebbende.

Adi 7en Januarii 1616, in Bantam.

Grootmogende Coninck saluyt! Uwe Magisteytsal niet qualijck gelieven te 
nemen, dat d’onsen van daer gelicht sijn, want dewyle niet alleene geen recht 
gedaen en is over de moort by die van de Goenong Boekit aen twee van de 
onse begaen, maer den onsen, in Gressy residerende, daerenboven noch dagc- 
licx met vier ende sweert mede gedreycht wierde, soo sijn daertoe genoot- 
saeckt geworden, te meer Uwe Magisteyts ondersaten ende die van alle 
d’andere omliggende quartieren, onder pretext van Gressy ende Jortan te 
sijn, nieten dissisteerden onse vianden in Banda met alle nootlijekheden te 
seconderen, niettegenstaende alle de insinuatien welcke voor dien tijt waeren 
gedaen. Derhalven, ingevalle alsoo continueren (welck wy niet en hoopen) 
ende niet naer en laten tot onser groote prejuditie onse vyanden te seconde
ren, en sal Uwe Magisteyt niet qualijck gelieven te neemen, soo aldaer als vy
anden getractccrt worden. By onsen oppercoopman AndriesSury sijn seeckere 
restanten off uytstaende schulden in Gressy, Passerroan ende Jortan ge
laten, als blijekt per register door denselven Soury in Quiay Ponti handen ge
geven ende hiernevens gaende. Uwe Magisteyt sal gelieven deselvigeaen den 
brenger van desen over te laten geven, waeraen de gennerale Compagnie 
vrintschap geschieden sal. Godt geve Uwe Magisteyt geluck ende vermeerdere 
sijnnen staet. Adi 7cn Januarii anno 1616, in Bantam.
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43. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR BLOCK MAERTSZEN, PER DE SCHEPEN DER VEER 

ENDE AMSTERDAM, 7 JAN. 1616.

!

I

!

Het voorgaende is copie van den onsen, gesonden met den heer comman
deur Lam, welcke U. E. wel geworden sal sijn. Dese gaet met de schepen 
Amsterdam, Der Veer, de Neptunus ende ’t jacht Cleyn Enckhuysen, welcke 
geordonneert hebben, hun in fretta per costi te vervoegen, opdat d’Engelsen 
geprevenieert mogen worden. Amsterdam gaet recht door, Der Veer sal Ja- 
catra ende Japara, Godts weder ende wint toelatende, aendoen. De Neptunus 
sal Grissy omme de restanten aendoen ende ’t jacht Clcen Enckhuysen Solor, 
omme den Engel, nodich wesende, behulpsaem te sijn. De Heere wil hun alle 
in salvo geleyden.

Per ’t schip Der Veer, welcke hier, Godt loff, seer spoedich uyt het patria 
gearriveert is, sijn de heeren mayores aen d’E. heer genneracl zaliger advi
serende, wat tusschen de gecommitteerde van de magisteyt van Engelant 
ende die van de heeren Staten op d’ Indische navigatie gehandelt is, ende oock 
opt stuck van de Engelsen alsulcke ordre gevende, als hier by d’ E. heer genne- 
rael zaliger ende den raet gearresteert is. Wy sijn daervan copie sendende 
aen den heer gouverneur Reael ende commandeur Lam. U. E. sal deselve 
n effens de heeren oversien ende hem daernae als arestende resolutie by d’E. 
heer gennerael zaliger ende den raet van Indien alhier genoomen, reguleren.

D’Engelsen laten hun voorstaen alreede meester van Banda te sijn door 
d’opdracht die syluyden seggen, de Bandanese ambassate aen haere co- 
nincklijcke magisteyt gedaen soud hebben; doch hoopen ende vertrouwen, 
dat geprevenieert sullen worden. Hier is seecker, dat op Pouloway, Pouloron 
off elders op eenen anderen hoeck van Banda off Amboyna meenen te neste
len. U. E. dient sooveel forcen van schepen ende volck te houden, dat mach- 
tich mocht sijn ende meester blyven, opdat in Amboyna nieten vallen, terwyle 
de macht in Banda geoccupeert sy. Wy recommandeeren U.E., soo ’t eenich- 
sins geschieden can, dese medegaendc missiven aen den heer gouverneur 
Reael metten eersten, hetsy met een jacht off correcorre, na de Molucos te 
senden, opdat Sijn E. in tijts veradverteert sy watter passeert, ende aldaer 
goede ordre stellen mach, want de Molucos van d’Engelsen niet onversocht 
sullen blyven. Van Mallacca hebben tydinge, gelijck U. E. door de vrienden 
verstaen sal, hoe des vyants oorlochschepen van d’onsen geslagen ende ver
nielt sijn, te weten 2 galioenen ende een craecque; d’ andere, die van Maccau 
verwacht worden, hoopen mede te becommen, welck Godt geve.

Wy sijn hier als tot Jacatra seer geinportuneert geworden, om seeckere 
joneken pas off briefkens van adres aen U. E. te geven, ende dat door perticu-



67Amboyna, 7 Jan. 1616.

liere coopluyden, als des pangorans fammilliaren. Wy hebben sulcx resoluy- 
telijck geweygert, te meer het scheen sonder deselve niet derven vaeren, soo- 
dat wy hoopen met U. E. goede voorsichticheyt ende neersticheyt Amboyna 
in goeden stant sal worden gebracht. Adii 7en Januari 1616, in Bantam.

44. — AMBOYNA.
AEN Sn. STEVEN COTTEELS, PER DE SCHEPEN DER VEER ENDE 

AMSTERDAM, 7 JAN. 1616.

Voorgaende is copie van d’onse, gesonden met den heer commandeur Lam, 
welcke midts desen sijn confirmerende. Tsedert hebben van Mallacca ver- 
staen, hoe dat onse schepen aldaer geslagen ende vernielt hebben 2 gallioenen 
ende een craeck van oorloge, hopende d’andere van Maccau mede te becom
men, welck Godt geve. Uut het patria is hier gearriveert het schip Der Veer, 
waerdoor verstaen, dagelicx noch 5 andere schepen te verwachten hebben. 
De Heere wil hun in salvo geleyden. Dese gaet met de schepen Amsterdam, 
Der Veer ende Neptunus ende ’t jacht Cleyn Enckhuysen, welcke expres in 
haeste affgeveerdicht hebben tot assistentie van d’onsen, omme d’Engelsen, 
die dagelicx verwachtende sijn, te prevenieren. Per ’t schip Der Veer senden 
U. 1. 8000 realen in contant, ende eenige sydelaeckenen, swalpen ende plan- 
cken per ’t schip Amsterdam, als per nevensgaende facture blijekt. Soo haest 
meer geit becommen, sullen U. 1. beter versien. De sydelaeckenen, die aldaer 
niet van noode sullen wesen omme aen de soldaten uyt te deylen, sal U. 1. 
na de Molucos ende Banda versenden, gelijck mede de swalpen ende plancken. 
Voorder gelijck voor dese geadviseert hebbe, recommanderen U. 1. omme 
alle de nagelen op te coopen die voorhanden sijn, ende dan is ’t mogelijck 
meest met deden ende andere waeren, versparende ’t contant sooyeel moge
lijck is ; doch sal nu, noodich wesende, een weynich connen gebruycken, alsoo 
hoopen dagelicx meer secours becommen sullen; doch mogen ons wel ver- 
seeckeren, dunekt my, dat toecommende jaer niet veel sullen hebben te ver
wachten ter oorsaccke van ’t groot verlies aen ’t eylant Mauritius; daeromme 
•moeten hier finantie soecken. De Heere restaureere de Compagnie in een 
ander. Adi 7cn Januarii anno 1616, in Bantham.
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45. — BANDA.
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46. — BANDA.

AEN WATERFORT, PER DER VEER ENDE AMSTERDAM, '1 JAN. 1616.
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AEN DEN GOUVERNEUR VAN DE SANDE, PER DER VEER ENDE 
AMSTERDAM, 7 JAN. 1616.

Wy en hebben niet willen naerlaeten de schepen Amsterdam, Der Veer, 
de Nept anus ende ’t jacht Clcyn Enckhuysen, daermede dese is gaende, in 
fretta tot versterekinge van de vlootenaer te senden, opdat d’Engelsen, welcke 
dagelicx verwacht worden, geprevenieert mogen worden. Het schijnt, dat voor 
hebben Pouloway, Pouloron off een ander hoeck te incorporeren, om ons het 
voordeel aff te sien, doch hopen dat het hun missen sal. Wy sijn dagelicx 
noch vijff andere nieuwe schepen verwachtende, welcke datelijck mede inne- 
waerts sullen depescheren. Voor Mallacca hebben onse schepen geslagen 
ende vernielt twee gallioenen ende een craecke van oorloge, hoopende de 
schepen van Maccau mede te becommen, in voegen dat van den vyant niet 
veel noot sullen hebben. Alsoo voor desen omtrent 2 a 300 leggers arrack in 
de schepen gescheept ende verseylt sijn, connen nu seer qualijck arrack be
commen, welck oorsaecke is, datter soo weynich per costi gesonden wort, 
doch hopen U. E. met de volgende schepen te versien; voorder refereren ons 
aen de voorgaende ordre ende advysen.

Adi 7cn Januarii anno 1616, in Bantam.

Voorgaende copyen sijn midts desen confirmerende. Per ’t schip Der Veer 
senden U. 1. 4000 realen in contant ende per ’t jacht de Neptunus andre 4000 
realen. Volgens medegaende cognossement sal U. 1. desclve ontfangen, ende 
ons daervooren creditteren; meer becommende, sal U. 1. mede versien wor 
den. Alsoo de schepen in Amboyna vergaderende sijn, hebben wy aen Sr. 
Cotteels een andere party sydelaeckenen gesonden; soo aldaer niet uyt- 
gegeven worden, sal U. 1., achten wy, van daer een partye becommen, waer- 
vooren ons mede creditteren sult, alles ten besten van de gennerale Com-. 
pagnie gebruyckende; pampier sal U. 1. van Amboyna van ditto Cotteels 
becommen, in voegen dat U. 1. boecken metten eersten verwachten sullen. 
Soude U. 1. voor cleden ende andere waeren een goede partye nooten ende 
folie becommen, sy soude ons seer aengenaem sijn, maer tot den incoop van 
deselve en hebben alsnoch geen geit meer connen senden , niettegenstaende
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de heeren mayores ordonnerende sijn dat men alle de nooten ende folie die 
voor handen sijn, voor de comste van d’Engelsen opcoopen sonde. Godtgevc, 
dat se met andere finantie becommen worden.

Adi 7cn Januarii 1616, in Bantam.

47. — MOLUCQUES.
AEN DEN GOUVERNEUR REAEL, PER DER VEER ENDE AMSTERDAM, 

7 JAN. 1616.

Het voorgaende is copie van den onsen, gesonden met den heer comman
deur Lam. Tsedert is hier, Godt loff, van ’t patria seer spoedich gearriveert 
het schip Der Veer, tydinge brengende, hoe dagelicx noch 5 andere schepen 
te verwachten hebben. Ende, alsoo de heeren mayores aen d’E. heer genne- 
rael zaliger adviserende sijn, wat by de gecommitteerde van de magisteyt van 
Engelandt, ende die van de Ho. Mo. heeren Staten geconfereert is op ’tstuck 
van de navigatie off handel in de Molucos, Amboyna ende Banda, hebben 
wy goetgevonden datelijck daervan copie over Amboyna te senden, opdat 
U. E. andermael sonde sien, wat (Tintenden van d’Engelsen sijn, ende hoe 
voorsz. conferentie by de heeren mayores in ’t patria gelijck arest ende reso
lutie gebacrt heeft, als geweest is de resolutie (op d’audasse ende offencie by 
d’Engelsen in Cambello ende Lua tegen ons begaen), alhier by d’E. heer 
genncracl zaliger ende den raet van Indien genoomen. U. E. sal alles gelieven 
te oversien, ende my ten goede nemen, ende voor geexcuseert houden, 
dat ten overvloede recommanderende ben op alles met sijnne gewoonlijeke 
discretie ende voorsienicheyt alsulcke ordre te stellen, dat het desseyn van 
d’Engelsen, soo ’t mogclijck is, gelijck ick niet en deneke, sonder hantda- 
dicheyt geprevenieert, off beyde voorgaende aresten, dewyle blijekt, dat het 
alsoo wesen moet, promptelijck tegen hun sonder acnsicn geexecutecrtworde.

Hier durven d’Engelsen wel roemen, dat sy neffens ons, het coste wat het 
cost, in de Molucos, Amboyna ende Banda plaetse willen ende sullen hebben. 
Pouloway, seggen sy, is haeren magisteyt door de Bandanese ambassate by 
hun alhier gebracht, opgedragen, macr hope ende vertrouwe, dat in Amboyna 
ende Banda geprevenieert ende wel geweert sullen werden. Tot assistentie 
van voorgaende vlootc sijn wy tegenwoordich in fretta derwaerts sendende 
de schepen Amsterdam, Der Veer, de Ncptunus ende jacht Clcen Enckhuisen, 
van volck wel versien, ende eerlange hoopen meer volgen sullen. D’Engel
sen hebben 2 jachten ende 2 schaloupen gereet, ende op desen stant sijn uyt 
Engelant twee nieuwe schepen, off een schip ende jacht arriverende.
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48. — MOLUCQUES.
AEN DEN DIRECTEUR WESTERWOLT, PER DER VEER 

ENDE AMSTERDAM, 7 JAN. 1616.
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l Tsedert onse laeste, daervan ’t voorgaende copie is, welcke in hout mits 

desen confirmerende ben, hebben van Jhoor verstaen, hoe onse schepen, Godt 
loff, twee gallioenen ende een craecke van oorloge voor Mallacca geslagen 
ende vernielt hebben, als per missive aen den heer gouverneur is blijckende. 
Godt geve, dat die van Maccau mede bejegent ende vermeestert mogen wor
den. Uut het patria is hier, de Heere sy gelooft, wel geariveert het schip 
Veer met een goede partye soldaten ende eenige contanten. De Heere wil 
d’ andere vijff (die dagelicx verwachtende sijn) mede in salvo geleyden, ge- 
lijck oock de schepen Mauritius ende Rotterdam, welcke over 3 a 4 dagen 
naer ’t patria vertrecken sullen; voorder confirmeeren alsnoch, hoe d’ En- 
gelsen voor hebben, ons in de Molucos, Amboyna ende Banda een onder- 
steeck te doen. Derhalven recommanderen U. 1. andermael op ’t hoochste 
alle mogelijcke dilligentie te doen, omme voor haer comste alle de nagelen, 
die voorhanden sijn, te innen, opdat alsoo geprevenieert, ende de heeren 
mayores eens goede retouren van de Molucos mogen becommen, alsoo het

Door nevensgaende copie van missive, door den heer admirael aen den 
heer generael zaliger geschreven, sal U. E. verstaen, hoe van den onsen twee 
machtige gallioenen ende een craecke van oorloge voor Mallacca geslagen 
ende vernielt sijn, gelijck mede de goede hoope, die hebben, om de craecken 
van Maccau te becommen, welcke Godt geve.

Alsoo voorsz. dry schepen in ’t getal van 4 tegen d’ armade van Atchijn 
slaechs geweest sijn, was het vierde, alsoo den brant in ’t cruyt geraeckte, om
trent 14 dagen te vooren gesprongen. Dese 4 schepen, soo wy verstaen, sijn 
gedestineert geweest nae Manilla te gaen tot versterckinge van haere macht; 
aldaer is hun secoers van Nova Spangia mede gearriveert, doch, hoe sterck 
van schepen, volckendeandersints, hebben alsnoch nietgehoort. Het schijnt, 
dat U. E. meenden te besoecken, doch, nae wy door veroverde missiven ver- 
neemen, en was hun coragie niet seer groot daertoe, want hadden anders in 
Manilla al geweest, doch, op haer advantagie voor Mallacca liggende, hebben 
seer couragieuselijck tegen d’ onsen gevochten ende groot gewelt met hun 
geschut gedaen. Godt geve U. E. sijn genadige zegen ende heyl. Desen 7cn 
Januarii anno 1616, in Bantam.

ij •- -i
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49. — COMMANDEUR LAM
PER DE SCHEPEN DER VEER ENDE AMSTERDAM, 8 JAN. 1616.

meer dan tijt is, de Compagnie sware lasten is dragende, seer groote schade 
geleden heeft ende de mayores seer beswaert sijn, daer tegen dit jaeralsnoch 
cleene retouren te verwachten hebben.

Den 7cn Januarii anno 1616, in Banthem.

Door U. E. missive van voorleden ma’ent December hebbe gesien, hoe de 
mijnne, geschreven tot antwoorde van de voorgaende, gedateert den 25en ditto, 
te laet tot Jacatra gcarriveert was. Tsedert is hier, Godt loff, nut het patria 
wel gcarriveert het schip Der Veer, waerdoor verstaen, hoe dagelijcx noch 5 
andere schepen verwachtende sijn. De Heere wil se in salvo geleyden, gelijck 
mede Mauritius ende Rotterdam, welcke over 3 a 4 dagen vertrecken sullen, 
ende door ’t quaet weder dus lange verachtert sijn. By desen gaet copie van 
missive door de heeren mayores aen d’ E. heer gennerael zaliger geschreven, 
waerinne U. E. sien sal, wat by de heeren geresolveert sy op d’intentie van 
d’Engelsen ende conferentie by de gedeputeerde van de magisteyt van Enge- 
landtmetdie van de heeren Staten gehouden. U. E. sal deselve met den heer 
gouverneur ende raet van Indien communiceren, endehun voorder reguleren 
na deselve ordre, als resolutie voor desen by d’E. heer gennerael ende raet 
alhier genoomen, welck alsnoch confirmerende sijn. Wy hebben niet willen 
naerlaten de schepen Amsterdam ende Der Veer, de Neptunus ende jacht 
Cleyn Enckhuysen, daermede desen is gaende, U. E. in fretta nae te senden 
sonder hun om aracq off rijs op te houden, alsoo ’t geene sullen connen be- 
commen met de volgende schepen wel gebracht sal worden, opdat de vrien
den met de tocht voort mogen varen ende d’Engelsen geprevenieert worden. 
Op desen stant sijn hier 2 schepen uyt Engelandt gearriveert. U. E. sal 
verdacht wesen, gelijck voor desen hebben geseyt, dat Amboyna wel ver- 
sien blyve, opdat d’Engelsen aldaer geen inval doen, terwyle op Pouloway 
besich sijn.

Van Mallacca hebben tydinge, hoe dat onse schepen voor deStraet geslagen 
ende vernielt hebben twee wel gemonteerde gallioencn ende een craeckevan 
oorloge, als U. E. door de vrinden breder verstaen sult. Godt geve, dat d’an
dere van Maccau mede vermeestert mogen worden. U. E. gelieve te vervorde
ren, dat dese medegaende aen den heer gouverneur Reael ende Westerwolt 
datelijck met een corrocorre, soo ’t geschieden can, na de Molucos gesonden
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50. — INSTRUCTIE
VOOR D’ E. WILLEM JACOBSZEN, SCHIPPER, ENDE JAN SPIERINGH DE JONGE, 

ONDERCOOPMAN VAN ’T SCHIP DER VEER, 9 JAN. 161G.
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worden, opdat Sijn E. van alles verwitticht werde, goede ordre stelle, ende in 
de voorbaet sy.

Verwondcrc my van de clachte by den coninck ende sabandaer van Jacatra 
over Breeckvelt gedaen. De vasthouwicheyt, gelijck U. E. verhaelt, achte ick 
daervan oorsaeck te sijn. Noyt en heeft hy my dacht gedaen. Wy sullen daer- 
naer verneemen ende na den eysch den orber schaffen. De vereeringe, by 
U. E. gegeven, isseerwel gedaen. Men moetse daermede houden. Belangende 
Sr. Swerius, secretaris van den heer gennerael zaliger, met mijnne voorgaende, 
gelijck alsnoch ben doende, hebbe aen U. E. ende den raet geremitteert daer- 
inne te handelen, gelijck als ten besten geraden sullen vinden, interim voor 
goet approberende hetgeene alreede gedaen is, want hem voor een bequaem, 
cloeck, scherpsinnich jongman kenne, daerover U. E. denselven oock recom
manderende ben. Desen 8en Januarii 1616, in Bantam.

■

Van hier sult gyluyden naer Jacatra seylen, omme aldaer inne te nemen 
uw water ende alsulcken arrack, rijs ende andersints als aldaer gcreet sult 
vinden, ende vandaer sal U. 1. in aller yle naer Amboyna seylen sonder naer 
eenige arack off andersins, welck ongereet mocht wesen, te vertoeven, doende 
Japara onder weech aen, indien Godts weder ende wint sulex toelaten wilt, 
maer sult wel verplacht wesen niet verde in de bocht te loopen, opdat aldaer 
niet verweert wort ende het schip geen perickel en loope, gelijck verleden jaer 
de schepen groot perickel geleden hebben, want het om decs tijt geheel Java 
door gemeenlijck niet en doet dan stormen en wayen, ende voor Japara een 
open legenval is.

Soo in Jacatra geen rijs cont becommen, sal U. 1. hem in Japara daervan 
als van andere nootlijekheden versien, maer daeromme en sal U. 1. aldaer 
mede niet lange leggen, alsoo wy achten met de voorgaende schepen inne- 
waerts genoech gebracht is. Soo den heer Doenszen aldaer noch is, sal Sijn 
E. hem met U. 1. nae Amboyna transporteren.

Alsoo aparent is, dat met de Maccasaren ende Javanen by oosten Japara 
gelegen wel in contentie soudt mogen geraecken, sal U. 1. gewaerschouwt 
sijn hem voor deselve te wachten.

Ingevalle in de Molucos, Amboyna ende Banda eenige Engelsen comt te 
rescontreren, sult d’selve volgens resolutie by d’E. heer gennerael zaliger
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51. — INSTRUCTIE
VOOR D’E. NECHEMMIA DE HAEN, OPPERCOOPMAN, ENDE JAN CORNELIS 

MAYUS, SCHIPPER VAN ’T SCHIP AMSTERDAM, 10 JAN. 1616.
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Soo haest gyluyden aen de Versche reviere van water sult wesen versien 
ende een weynich arracq, soo daer wat gereet is, daeromme niet wachten en 
sult, sal U. 1. datelijck in aller yle van daer vertrecken, seylende recht door 
naer Amboyna, alwacr het schip vermasten ende gyluyden d’ordre van den 
heer commandeur Lam ende raden naercommen sult.

Alsoo aparent is met de Maccassaren ende Javanen by oosten Japara ge
legen wel in contentie souden mogen geraecken, sullen de vrinden gewaer- 
schouwt sijn hun voor deselvc te hoeden.

Soo onder weech eenige Portugesen, Spangiaerden off adherenten in sche
pen, galleyen off fregatten comt te rescontreren, sult U doenlijck sijnde van 
haer schepen, persoonen ende goederen meester maecken, alles onder behoor- 
lijck register in Amboyna brengende, opdat het ten besten van de gennerale 
Compagnie werde geaplicecrt, doch sonder eenige neutrale Indische natie te 
beschadigen.

In de Molucos, Amboyna ende Banda eenige Engelsen riscontreerendc, sult 
deselvc (volgens resolutie by d’E. heer genneracl zaliger ende den raet ge- 
noomen) by d’ inwoonderen geen spraeckc noch acces tocstaen, maer hun 
met gcwelt van daer verdryven, mits daerinne handelende met advise van de

ende den raet genoomen, by d’inwoonderen geen spraecke noch acces toe- 
staen, maer hun met gcwelt van daer verdryven, mits daerinne met discretie 
ende advyse van de heeren commandeurs ende gouverneurs der respective 
plaetsen handelende, welcke hiervan de last sijn hebbende.

Soo onder weech eenige Spangiaerden, Portugesen off adherenten comt te 
rescontreren, het sy in schepen, joneken, fregatten off andersints, sult U van 
haere persoonen ende goederen meester maecken, alles onder behoorlijck 
register in Amboyna brengende, om aldaer ten besten van de gennerale Com
pagnie geapliceert te worden.

Voorder sal U. 1. in Amboyna naercommen d’ordre ende bevel van den 
heer commandeur Lam, gouverneur ende raden aldaer, mits het schip onder 
weech ach te dat a 1’improvisto niet geassalteert en wort, gelijck met Enck- 
huyscn gebeurt is.

Adi 9cn Januarii anno 1616, in Bantam.
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heeren commandeur ende gouverneur der respective plaetsen, welcke hiervan 
de last sijn hebbende.

Adi 10cn Januarii anno 1616, in Bantam.

52. — INSINUATIE
AEN JOHAN JARDIJN, OVERSTE DER NEGOTIE, ALLE GENERAELS, 

CAPPITEYNEN ENDE ALLE ANDERE WEGEN D’ENGELSE 
COMPAGNIE IN INDIEN, 11 JAN. 1616 ’).

! .l>

Nademael boven alle voorgaende acten in de Molucqcn, Amboyna ende 
Banda gepasseert, verleden jaer andermael voor Godt ende de werelt ge- 
bleecken heeft, dat de Bandinesen door U. E. op Puloway niet alleen met 
wapenen geassisteert sijn geworden, maer oock met seeckerc bosschieters, 
doen ons volck op Puloway waren landende, gelijck mede, dat ghylieden in 
Amboyna niet alleene getracht en hebt, die van Lua ende Combello met in
directe practijcken ende middelen van onsen verbonde te diverteeren, omme 
ons den beloofden ende alleen geaccordeerden handel te benemen, maer haer- 
lieden daerenboven tegen ons (hun in de wapenen opgeruyt hebbende) met 
gewapent volck, aen landt in haerstercktegestelt, tegen ons geassisteert hebt, 
schietende vyantlijck op onse logie ende den onsen in sulcker voegen, dat 
onsc logie op Combello met diverse goederen daerdoor verbrandt ende een 
van ons casteels onderdanen door u volck doorschoten is, soo is ’t, dat wy 
U. E. ende alle genneraels, cappiteynen ende alle and re van d’Engelse Com
pagnie, die hier tegenwoordelijck sijn ende noch souden mogen ariveeren, 
mits desen gewaerschout en gebeden willen hebben, ons geen oorsaecke meer 
te geven, omme tot vreede ende eendracht onser gcalieerde, voorstant van 
de gemaecte contracten, ’t recht van onse meesters, affbreuck van degene, 
die tegen ons de wapenen hebben aengenomen, tegens U. E. in die quartieren 
hostile proceduyren te gebruycken gelijck als wyluyden sullen moeten doen 
ende gedaen sal worden, byaldien ghyluyden ofte eenige van de uwen hun 
wederomme in de Molucqen, Amboyna ende Banda vervoegende, onsc bond
genoten eenich gewelt o ff overlast aendoen, onse vyant assisteert, eenige 
secrete communicatie met d’oproerige houdet; off soo eenich volck, sonder 
onsen wille ofte weten op eenige plaetsen aen landt setten en laten, omme 
ons den verbonden ende by d’Indianen alleen geaccordeerden ende belooffden 
handel te benemen. Derhalven, soo door hantdadicheyt eenige ongevallen 
oft schade come te geschieden, daeruut tusschen d’Engelse ende Nederlantse
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U. 1. missive van primo Februari hebben op 17 ditto per prauw ontfangen 
en is ons seer aengenaem geweest; de prauw sullen hier houden. De twee Ja
vanen sijn sonder onse weten vertrocken, soodat dieshalven geen advijs mede 
en hebben. Ons is leet, dat te Neptunes ende die van ’t jacht Cleen Enckhuysen

54. — JAPARA.
AEN JACOB VAN DER BURCHT, PER ’T SCHIP MIDDELBURCH, 3 MAART 1616.

53. — AEN DEN COMMANDEUR LAM,
DEN GOUVERNEUR IN AMBOYNA ENDE DEN RAET, PER PRAUW NAER 

JACATRA AEN ’T SCHIP AMSTERDAM GESONDEN, 12 JAN. 1616.

■■

Compagnie eenige contentie, verschil oft twist soude mogen rysen, protesteren 
wy daervan onschuldich ende ghylieden causa movens, ende rechte oorsake 
sultsijn, als wesende nootlijck door U. E. in die quartieren tot de wapenen 
gedrongen.

Actum adi 11 Jan. 1616, in Bantam.

Wy en hebben niet willen naerlaten, U. E. te adviseren, hoe op heden vol
gens d’ intentie van d’ E. heer gennerael zaliger ende den raet van Indien met 
advijs van den presenten raet voor de laeste mael aen d’ Engelsen in ’t genne
rael een schriftelijcke insinuatie overgegeven hebben, opdat hun niet en 
souden hebben te beclagen, als de resolutie by d’E. heer gennerael zaliger 
ende den raet van Indien genoomen, conforme gegeven ordre tegen hun door 
de vrinden aldaer promptelijck sonder eenich respect geexecuteert wort, soo 
andermael aldaer compareren; de copie, alsoock van ’t translaet, welck daerby 
gegeven is, gaet neffens dese. Cappiteyn Jardijn seyde, dat hy sijnnen raet 
soude vergaderen ende daerop schriftelijck antwoorde geven. Doch wy, noch 
U. E. aldaer, en hebben geen antwoorde van noode, noch aen te sien, maer 
alleene recht door te gaen met de gegeven ordre, byaldien d’Engelsen van 
de verbooden plaetse niet en blyven, off niet naer en laten, iets tot nadeel van 
de gennerale Compagnie te attenteren. Door verleth van dagelijcx quaet 
weder heeft Mauritius de laeste last heden eerst inne gecregen, anders soude 
al vertrocken geweest hebben, doch hope, dat het van nu over 2 dagen ge
schieden sal. De Ileere wil hun in salvo geleyden. Tsedert onse jonekste en 
is hier niet anders gepasseert. Adi 12cn Januarii anno 1616, in Bantam.
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haer soo verde hebben vergrepen; sult d’ overicheden aldaer, alsoock de 
nachoda ende geintresseerde, die haer benoomen sijn, aenseggen, alsdat nef- 
fcns dese naer Amboyna ordre gegeven is, dat daerover ten exempel van an
deren gestraft worde de cappiteyn ende andere, die de misdaet begaen, ende 
onse vrinden ontrooft hebben, even gelijck off onsen prinseselffs berooft heb
ben, gelijck mede, dat men haerlieden tot den laesten penninck sal affneemen, 
ende den nachoda wederomme doen betalen, al ’t geene denselven affgenoo- 
men is, mits den voorsz. nachoda by provisie gevende de deden, by U. 1. nut 
’t jacht Enckhuyscn gelicht, doch dat van de reste sullen moeten patienteren 
totter tijt d’ eerste schepen van Amboyna keeren, dewelcke oock de deden 
off het geit van de persoonen, die d’ selve gecocht, segge gerooft, mede sullen 
brengen, want geen reden en is, heeft U. 1. haer te seggen, dat onsen prince 
o ff U. 1. aldaer voor andren boete, gelijck den Mattaran voor den sijnnen, die 
eenige fouten mochten begaen, uyt sijn beurse mede geen betalinge, maer 
wel recht over misdadigers doen sonde; dan, soo sijn magisteyt executie over 
andren wil doen, sult patiëntie moeten hebben. Can U. 1. met dese redenen 
geen contentement doen, soo stelt haer uyt tot de comste van den heeradmi- 
rael Verhagen met de vloote, welcke binnen 2 a 3 dagen naer desen volgen 
sal, ende sult Sijn E. ordre naercommen, interim eenige cleene vereeringe 
doende aen alsulcke persoenen, daervan in desen faveur becommen can.

De deden, van hier gesonden, sijn wel getelt en wel geconditioneert ge
weest. Hetgeene te cort ontfangen hebt, houden wy dat mede door die van 
’tjachtó7^rw Enckhuysengestoolen sijn, daernaer oock vernoomen sal worden. 
Ondertusschensultons conforme de gesonden facture creditteren ende weder
omme debitteren van ’t geene in ’t pacxken gebrack.

Sent oock metten eersten copie van de restanten door den heer Doenszen 
aen U. 1. overgelevert. 2 Gouscratse boogen ende safferaen voor den Mattaran 
sal U. 1. met den heer admirael becommen.

Een steenen godongh mach U. 1. met de minste oncosten wel doen macckcn, 
doch hadde liever, datter een viercanten toorn gemaeckt wierde, groot om
trent 5 vadem elcke syde, ende hooch, te weten de inuyren ontrent 4 a 5 
vadem, behalven het dack met 2 a 3 solderinghe, opdat van de bovenste 
solderinge uyt een galderye, die rontomme diene te gaen, de vyanden voor 
eenen aenloop gestut ende geweert conden worden. Als dit niet te veel costen 
en sijnde, wacre goet, dat men soo een toorn maeckte; sult hiervan d’admi
rael Verhagen aenspreken ende Sijn E. ordre naecommen, alsoo met Sijn E. 
hiervan breder sullen handelen.

Dese gaet per ’t schip Middelburch, daerinne U. 1. datelijck in alleryle sal 
schepen alle den rijs, die becommen connen, gelijck mede arracck, olye, 
ayuyn, loock ende andersints voor provisie van schepen ende forten, doch
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’t Voorgaende is copie van d’ onsen gesonden per ’t schip Middelburck. 
Dese gaet niet den heer admirael ende raden per ’t schip Nieuw Zelandia* 
waermede aen U. 1. senden 4000 realen, om aen peper besteet te worden. Meer 
souden wy senden, soo verseeckert waeren datter meerder peper te becom
men sy, al waerc het oock, dat 4J reael voor ’t picol souden moeten geven, 
hoewel achten, om 3 ende 3] wel becomen can worden sooder iets is. Der- 
halven, ingevalle costy aen de notable party ariveert, laet ons Jt selvige per 
expresse prauw weten, al soude het een hondert realen costen, opdat datelijck 
meerder geit mogen senden, maeckcnde ondertusschen den coop; offhout 
den peper op, na dat ten besten geraden sy ende verdragen cont. In desen 
gevalle sal U. 1. aen den heer admirael ende raden versoecken, dat costy een 
van de schepen gelaten worde, omme den peper daerinne te schepen, gelijck 
Hare E. voorgedragen ende gerecommandeert hebbe. Nevens desegaen twee 
Gouseratse boogen ende saffaraen van den Mattaram ontboden. In Bantam 
adi 5cn Maert anno 1616.

alles onder cognossement verschryvende aen Sr. Cotteels, directeur ende op- 
percoopman over Amboyna. Heeft U. 1. eenige peper gerect, off, soo eenich 
becommen cont, tot ontrent 3 a 4 realen ’t picol, laet niet sooveele tecoopen 
als uwe contanten verstrecken connen,alles mede in dit schip nacrAmboyna 
schepende, omme daernaer weder herwaerts gebrocht te worden, opdat costy 
geen perickelen loopen; met de volgende schepen sullen meer geit senden.

De tydinge van de Mattaran hebben verstaen. Godt geve dattet waer mach 
wesen.

Nevens desen senden U. 1. van wegén den schipper der Gouseratten, alhier 
residerende, voor Godja Ramalodin Hassayn, die costy sijn joneke verlooren 
heeft, 50 realen in contant met eenen wijngaert, staende in een canaster, het- 
welcke U. 1. met nevensgaende missive aen ditto Godja sal behandigen.

De contractatie met den Sabandaer wegen ’t sappon aengegaen is goet. 
Sult wel doen ende onderstaen, off costy alsulcken cattoene garen tot soo een 
pryse te becommen is, als voor desen door den ondercoopman, by U. 1. sijnde, 
in Passerroan gecocht is, mits tot een proeve ons daervan monster sendende, 
want geerne hadden, soo doenlijck is, dat men ’t selvige costy in treyn brachte. 
In Bantam den 3cn Meert anno 1616.
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By den heer Doenszen is geresolveert, dat tot Japara een nieuw houten 
rijshuys ende nieuwe woningen souden maecken, ende Jacop van der Burcht 
draecht daerenboven voor, dat een steenen huys noch nodiger soude wesen, 
seggende, dat men een huys, lanck 50 voeten ende breet 30 voeten, voor 
ontrent 200 realen soude connen becostigen. De heeren sullen daerop gelieven 
te letten ende ordre geven, dat niet meer getimmert werde dan de noot is 
vereyschende, ende soo weynich geit daerinne consumeren, als eenichsints 
mogelijcken is. Als het met cleene costen gedaen cond worden, soude mijns 
oordeels goet vinden ende geraden achten, dataldaer een steenen, viercanten 
thoorn gemaeckt wierde, breet ende hooch ontrent 5 vadem met een over
hangende galderye rontomme, gelijck sijn de thoorns op de Italiaense ende 
Barbarische custe, ende2 solderingen, welcke niet alleenesoude connen dienen 
tot woningen ende conservatie van de deden offander cargasoen, maer soude 
(onder correctie) met 10 a 12 mannen uut alsulcken thoorn den aenloop van 
alle des Mattarans vyanden weder connen staen ende d’onsen met des Com
pagnies capitael daermede verseeckert sijn. Derhalven sullen de heeren hier
op gelieven te letten ende daerinne disponeeren na dat ten besten van 
gennerale Compagnie sullen vinden te behooren.

In ’t schip Nieuw Zeelandia hebben voor Japara 4000 realen gescheept tot 
voordre incoop van peper. Isser peper te becomen off te verwachten, gelieven 
de heeren ordre te geven dat het geit gelost worde soo den peper datelijck 
in de schepen geladen can worden, ofte indien het geit aldaer mogen ver
trouwen; soo niet is best dat het scheep blyve, ende sullen de heeren daerna 
ordre gelieven te geven, dat dese penningen met het eerste schip van Ain- 
boyna wederomme na Japara werden gesonden tot opcoop van den peper 
die noch van Jambi soude mogen comen, ofte omme aen rijs als andre provisie 
besteet te worden. Soo de macht om Don Gio de Silva(in de Mollucquessijn- 
de) te assalteren niet te seer verswackt soude worden, gelijck niet en dencke, 
soude ick geraden achten, dat voor Japara een van de groote lastvoerende 
scheepen gelaten wierde, omme hetselve van hier na Japan temogen gebruy- 
cken, want in Pattana alleen een groot scheepsladinge Japonse waren gereet 
sullen sijn, ende het schip Enckhuysen, welck mede te cleen sal wesen, alsdan 
op een ander soude connen gebruycken. Soo de heeren hiertoe resolveeren, 
sal ’t haer gelieven ordre te geven, dat dit schip in April toecomende herwarts 
gedepescheert werde met sooveel peper, rijs, sappon, als het schip laden can, off
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voor 15 a 20 April toecomende becomen connen, sonder langer te vertoeven.
Nevens dese gaen 2 Gouseratse boogen ende een partye safferaen door den 

Mattaran ontboden, welck tot vereeringe wort gesonden.
Oock gaet by desen copie van seeckre deden door de Neptunus ende Cleen 

Enckhuysen uut een Japarisse joncke gelicht, monterende na de taxatie 1617 
realen, gelijck mede memorie van een partye derselve deden door Jacop 

van der Burcht in voorsz. jacht Enckhuysen bevonden, bedragende 124?% 
realen, dewelcke geordonneert hebben de nachoda by provisie weder te geven. 
Voorder sullen de heeren dese saecken ten besten van de generale Compag
nie dienen te beslechten, ende de schippers als andre der voorsz. jachten in 
dese saecke culpabel daerover ten exempel van andren straffen, alsoo het een 
saecke van seer groote ende quade consequentie is, opdatter niet erger en 
ontstae. By dese gaet copie van ’t gene hiervan na Japara geadvyseert hebben.

Per ’t jacht Cleen Enckhuysen hebben van hier na Japara een cleen pacxken 
sarassen gesonden, ende is dit pacxken geheel qualick gecondittioneert over- 
gelevert ende daerinne, na ons Jacob van der Burcht advyseert, veel ende 
diverse cleeden te cort bevonden, sijnde hier nochtans, na mijn de cooplieden 
seggen, wel getelt ende wel gecondittioneert gesonden, soodat presumeeren 
daeruut onderweech gestolen sijn, daerna den heer fiscael sal gelieven te 
vernemen.

Alsoo Jan Janszen, schipper van voorsz. jacht, nietalleene voorsz. faultebe- 
gaen heeft, maer continueelijcken niet en doet dan droncken drincken, geen 
commandement over sijn volck heeft, ende van plaets tot plaets sonder ordre 
aracq is lichtende, dienen de heeren dese man in aller manieren van ’t jacht 
te lichten ende daerop weder een ander te stellen. Alsoo gants onversien van 
jachten sijn, ende alle mogclijckedilligentie dient gedaen te worden ommeden 
handel tot Jambi in treyn te brengen, niet alleene vermits toecomende jaer 
een groote partye peper sullen moeten hebben, die aldaer veel beter coop dan 
tot Bantam te becomen is, maer voornemelijck om die van Bantam te brey- 
delen ende aen eenen rendevous te geraecken, recommanderen wy U. E. op 
het hoochsten met den aldereersten herwarts te senden het jacht de Valck 
met noch 1 a 2 van d’andre jachten off lichste schepen, soo eenichsints van 
de Molucques, Amboyna ende Banda gemist connen worden, want anders 
beswacrlijck aen de peper sullen geraecken die van noode hebben.

Het jacht de Neptunes hebben wy van hier na Grissi endejortan gesonden, 
omme te procureren de restanten door Sury aldaer gelaten. Wy en hebben 
geen andre ordre gegeven, dan dat de restanten simpelijck souden eyschen 
ende daerna 8 daghen vertoeven; soo deselve niet becomen hebben, dienen 
de heeren tot recouvrement ordre te geven, als de jachten herwarts comen. 
Sonde goet achten datter een na Maccassar om de restanten gesonden wier-
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den ende oock een ander na Grissi met alsulcke ordre, als de heeren geraden 
sullen achten; aen Sr. Cotteelsin Amboina hebben register van voorsz. restan
ten gesonden.

Alle de schepen, welcke herwarts gedestineert sullen worden, gelieven de 
heeren Japara te laten aendoen met ordre, dat daermcde herwarts gebracht 
worde alle den rijs ende andre provisie, die becomen connen. In Japara is van 
’t schip Walcheren voor hotelier aengenomen een seeckeren persoon, welcke 
een van de principaelste muyters van ’t schip Hollandia (soo ick versta) ge
weest is. Van gelijcken wort daer gebruyckt eenen andren, die over lange in 
Surbaya wechgeloopen was, ende hem heeft laten besnyden, o ff Moors doen 
maecken. Ick soude goet achten, dat U. E. dese 2 persoonen deed lichten 
ende 2 andre in de plaetse bestelde, opdat andren de lust benomen worde 
omme gelijcke misdaet te begaen.

Toecomende jaer dienen in aller manieren sooveel schepen nae ’t patria 
gesonden, als eenichsints geladen connen worden. Wat nagelen, nooten ende 
foelie becomen sullen, en weeten wy niet, maer soo een groote scheepsladinge 
becomen wort, achten geraden, dat men ses van de grootste schepen nae ’t 
patria destineere. Wy en weeten oock niet, off Don Gio de Silva sal wesen 
uutgecomen ende, al ware het dat dit jaer niet uutgecomen en waren, niet 
geslagen en worde, ende met de resterende schepen niet dan diffensiven oor
loge gevoert soude connen worden, soo achte evenwel geraden dat herwarts 
ses schepen gesonden worden. Doch ingevalle met de macht iet notabels ge- 
daen cond worden, offte den noot geen versendinge van 6 schepen toe en liet, 
soude mijn advijs anders wesen, want in desen gevalle gebruycken connen 
eenige van de nieuwe scheepen, die noch uut het patria verwachtende sijn. Tot 
affladinge van soo grooten vloote hebben hier tegenwoordich seer cleene, ja 
bykans geen provisie; nochtans hoope ende vertrouwe, dat de last met Godes 
hulpe becomen sullen.

Ende omme d’Engelsen, Chinesen en Javanen te abuseeren, en met dies te 
beter gemack ende advantagie aen de peper te geraecken, sullen de heeren 
gelieven (soo resolveeren behalven de jachten ses lastvoerende scheepen her
warts tesenden) een abusive resolutie te nemen, te weten, vooreerst mctken- 
nisse van alle man 2 a 3 schepen per resolutie nae ’t patria destineren, even 
gelijck off van meninge waren geen andre meer te senden, depescherende 
ditto 2 a 3 schepen met dese resolutie herwarts aen, haer precisen tijt limi
terende, wanneer van Japara na Bantham vertrecken sullen; ende, als dese 
scheepen van de vloot vertrocken, off gescheyden sullen wesen, dienen de 
heeren alsdan ende niet eerder tot kennisse van de lieden te laten comen, wat 
scheepen meer herwarts sullen senden; depescherendedesejoneksteschepen 
herwarts aen opalsulcken tijt, dat voorgaende scheepen van Japara vertrocken
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mogen wesen, ende aldaer niet beseylt worden, met ordre, dat ditto laeste 
scheepen niet eer van Japara herwarts vertrecken dan ontrent ultimo October, 
opdat voor haer compste soo grooten voorcoop gedaen zy, als eenichsints 
mogelijeken is. Dit dient aldus in aller manieren secretelijck gedaen te worden. 
Want, soo d’Engelsen off Chinesen te weten coomen, datsooveel scheepen 
nae ’t vaderlant gedestineert wierden, den peper soude niet alleen seerhooch 
opgejaecht worden, maer het soude bykans onmogelijck sijn, al ware het, dat 
geit genoech bequamen, soo grooten quantiteyt te becomen, dewyle d’En
gelsen dit jaer niet dan een schip na Engelant hebben gesonden ende veel 
schepen in ’t lant sijn hebbende, soodat consequentelijcken mede na een 
grootc partye peper sullen trachten, soo het haer aen ’t capitael niet en ge- 
breeckt. Hierenboven is noch te considereren, dat uut Vranckrijck volgens 
advyse van de heeren mayores mede eenige schepen sullen comen. Derhalven 
recommandere andermael, dat alle de jachten, die gemist connen worden, 
metten aldereersten herwarts werden gesonden, opdat van Jambi tegen de 
quae cleeden, die in ’t packhuys leggen en vergaen, een goede partye peper 
mogen becomen, ende den last niet en gebreecke.

Den Neptuynes hebben 4000 realen medegegeven, omme tot Jortan off 
Grissi aen peper te besteeden. Is sulex niet gedaen, gelieve U. E. ordre te 
geven, soo het geit van Amboyna ende Banda eenichsints can worden gemist, 
dat ditto penningen daertoe weder met een jacht derwarts worden gesonden 
(alsoo nieten twijffele, offdaersal naderhandt van Jambi peper gecomen wesen) 
met ordre, dat deselve tot ontrent 4 a 41 realen ’t picol mogen coopen, soo 
hy niet minder te becomen is.

Dewyle d’Engelsen getracht hebben met de wapenen possessie in Amboyna 
te nemen, ende ons van daer te dry ven, sonder oock naer te laten de Bandi- 
nesen te assisteren ende verstereken, daerover by d’ E. heer gennerael Reynst 
zaliger ende U. E. gearesteert is, dat men haer geen acces, spraecke noch 
handel by d’inwoonderen van de Molucques, Amboyna ende Banda toe en 
stacn, maer hun met gewelt van daer verdryven sal, hebben wy bevoolen 
(gelijck d’ E. heer gennerael Reynst dede) aen alle de schepen, die na Sijn E. 
overlydinge innewaerts gegaen sijn, dit arest te executeren. By dese gaet de 
nieuwe advyse, welck dit stuck aengaende van de heeren mayores in Januario 
passato per ’t schip Der Veer hebben ontfangen, ende alsoo daerinne soo 
precisen ordre niet gegeven wort, als reden wel gedoocht, ende de welstant 
van de Compagnie soude mogen vereyschen, recommanderen wy U. E., soo 
men omme de nagelen, nooten ende foelie voor de genneralc Compagnie 
alleene te maynteneren, daertoe comen moet, dat sonder eenich respect off 
aensien ’t voorgaende arest g’executeert mach worden, soo sulex alrcede niet 
gedaen en is, opdat eens van d’Engelsen ontslagen mogen worden.
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Alsser ecnen nieuwen generael geeligeert sal sijn, gelieven de heeren te 
vervorderen, dat van Sijn E. voor den heer Hans de Hase commissie in be- 
hoorlijcke forme gesonden worde, gelijck mede aprobatie van sijnne nieuwe 
aenneminge, alsoo daeromme ernstlijck is versoeckende. De heeren sullen 
oock gelieven te gedencken op ’t gene Haere E. touscherende d’E. Dirck 
Pieterszen van de Sande, gouverneur in Banda, den directeur Westerwolt ende 
Sr. Harmen van Speult, oppercoopman, voorgedragen hebben.

In Bantam adi 5 Maert 1616.

57. — AMBOYNA.
Sr. COTTEELS, PER NIEUW ZEELANT, 5 MAART 1616.
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Tsedert onse voorgaende is hier van ’t patria geariveert ’t jacht den Dol- 
phijn ; d’andre scheepen hebben noch niet vernomen, soodat al even beroeyt 
van gelde sijn. Ende alsoo toecomende jaer een goede vloot scheepen nae 
’t patria dient gesonden te worden, conde wel gebeuren, dat U.l. de toecomende 
jaer mede weynich geit bequame, want met het cappitael, dat verwachtende 
sijn, den last sal moeten gecocht worden, alsoo tegenwoordich weynich off 
niet en hebben, ende niet en weten wat becomen sullen. Derhalven recom- 
mandere U. 1. wel te rade te houden de contanten, welck noch hebbende 
is, sonder nochtans ongccocht te laten alle de nagelen, die eenichsints te be
comen sijn. U. 1. sal mede veradverteert wesen, dat (soo wy ons niet en abu- 
seren) toecomende jaer de cleden niet en sal connen becomen, welck ont
boden heeft; van ’t patria crygen geen geit. De Chinesejoneken connen mede 
niet voort, alsoo verleden jaer wel 40 ten hondert verloeren hebben; daeromme 
en weten niet, off oock sydelakenen ende ’t geene van noode heeft sal connen 
becomen, in voegen dat wel van noode ware, soo eenige wel getrocken goe
deren heeft, deselve wel te rade hielde. De heeren mayores eysen van ons 
rijeke retoeren sonder geit te senden, maer wy en wecten daertoc geen meer 
raet, ende is sulex alsoo onmogelijck, als het voor U. 1. is, sijn geit ende goede 
cargasoenen te reserveren, ende nochtans alle de nagelen op te coopen. ’t Is 
een arm saecke, dat aldus becrompen moeten negocieren. ’tls moeyelijck om 
gedencken de schoone occasie, die hier verloopen sijn ende de innumerable 
schade, welck de heeren bewinthebberen de gennerale Compagnie hebben 
aengedaen. Soo U. 1. met grove tapis off eenige andre goederen verlegen is, 
sult wel doen ende deselve herwarts versenden off ter plaetse, daer best ge
trocken sullen sijn. Het schip van Jappan is noch niet geariveert. Hoede twee 
caracquen van Maccau gemist sijn, sal U. E. door de vrienden wel verstaen,
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58. — MOLUCQUES.
AEN DEN GOUVERNEUR REAEL, PER NIEUW ZEELANT, 7 MAART 1616.

Tsedert onse jonckste, daervan by dese copye gaet, is de vloote van Mal- 
lacca wedergekeert sonder de schepen van Maccau bejegent off ten uutterste 
ter behoorlijcker plaetse vertoeft te hebben, om redenen als U. E. door de 
heeren verstaen sal, ende alsoo men presumeert, dat Don Gio de Silva wel 
sonde mogen uutgecomen sijn, is goetgevonden, dat de vloote in aller yle 
per costi vertrecke, niettegenstaende de scheepen in dese quartieren ten 
dienste van deCompagnie wel geimployeertsouden connen worden. Godtgeve 
aldaer sijnne genadige segen tot welstant van ’t patria ende profijt van de 
gennerale Compagnie. By den raet gelet sijnde wat tot verkiesinge van eenen 
nieuwen gouverneur gennerael best gedaen off gelaten diende, is d’ electie 
uutgestelt, totdat de heeren by U. E. ende de commandeurs Docnszen ende 
Lam, als meerderen deele van de vloote, gecomen sullen wesen. D’Almogende 
geve dat alles ten besten gedye.

Weynich swaricheyt, achten wy, salder met de genade Godes sijn, soo Don 
Gio de Silva met al sijnne superbe macht uutgecomen is, maer ingevalle noch 
op haren vordeele leggen ter plaetse, daer van d’ onsen niet begaen connen 
worden, bidde ick, dat Godt door U. E. ende raden disponere ende ordre 
geve, wacr de vloote ten besten can ende behoort geimployeert te worden. 
Manilla is U. E. naest gelegen, maer de straet van Mallacca ende de custe van 
Indien offMallabaer dienen niet vergeeten te werden. Dat men met de vloote 
een groot capitael condesenden, daer en waere mijns bedunekens nietschoon- 
derdan met alle de macht na Manilla te gaen, want als des vyants macht niet 
en conden begaen, soude men deselve niet alleene connen inhouden, maer 
van hem separeren het secoers welck noch soude mogen comen, haer den 
Chincsen handel connen benemen, ende deselve interim aen onstrecken ende

gelijck mede wat hier voorder ommegaet ende occurreert, daeracn ons refe
reren. Wat costi gepasseert sal wesen, sullen geernc metten eersten doorU. 1. 
missive vernemen. Voor de coorden ende cnoopen U. 1. per ’t schip Nieuw 
Zcelant gesonden, sal ons gelieven te crediteren ter somme van ƒ190 — 9. 
U. 1. en dient niet te vergeeten pampier na Banda te senden. In Bantham, adi 
5 Maert 1616. 4)

') „Per Nieuw Zcelant adi 5 Maert geschreven na Amboyna aen den gouverneur Block 
Martszon; aen den commandeur Lam; na de Molucques, directeur Westerwolt.

Per ditto schip adi 7 Maert geschreven na Banda, aen den gouverneur van do Sande; 
aen van do"Waterfort; aen cappiteyn Vianon; aen Stoven Docnszen.”
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incorporeren. Maer soo hy met sijnne macht ter plaetse binnen blijft, daer niet 
begaen can worden, ende de chinese joncken opgehouden worden, wat sal 
daer connen ontrechten, off wie sal (bidde ick U. E.) het langhst connen her- 
den, dewyle bykans alle des Compagnies middelen in den oorloge ende on- 
gelden geemployeert sijn ende geen behoorlijck cappitael en hebben, om in 
de negotie te implojeren ? De gennerale Compagnie moet alles uut het vordeel 
van de negotie treckcn, ofte het moet met vordelijeke ende voedende victorie 
van den vyant gehaelt worden. Voor Mallacca, gelooft sy Godt, hebben nu 
een goede victorie becomen, maer even gelijck des vyants scheepen door d’ 
onsen vernielt sijn, alsoo wort niet alleene door den tijt onse tegenwoordige 
macht mede geconsumeert, maer oock het fondament, daerop bouwende sijn. 
Hoewy noyt (soo lange ick in Indien geweest ben) cappitael en hebben con
nen becomen, daermede iets notabels gedaen cond worden, maer altoos in 
extreme miserie geseten hebbe, is U. E. wel bekent, maer verseeckre daeren- 
boven mede, dat noyt sooveel, off alsulcke schepen ende jachten op sijnen 
tijt en hebbe connen becomen, als tot de negotie vereyscht werde, in voegen 
dat door dit gebreck de Compagnie meer schade geleden heeft dan met de 
scheepen in de Molucques voordeel gedaen is.

De lasten ende dispence van de Molucques, gelijck voor desen hebbe ge- 
seyt, sijn soo groot, dat qualickby de gennerale Compagnie gedragen connen 
worden. Derhalven bidde U. E. met den raet alsulcke ordre te stellen, datter 
voortaen beter gemenageert worde, ende dat de gennerale Compagnie tot 
versoetinge over d’een offd’andre boech eenige avantagieuse victorie ende 
rijeke retoeren mogen becomen. Waere hetgene, welck men seyt in de Moluc
ques ten overvloede gegasteert te sijn, in retoeren geimplojeert, een rijekdom 
soude het de Compagnie, na de lieden seggen, waert sijn. Op beter hoope ende 
U. E. voorsinnige discretie, die my gelieve te excuseren, sal ’t hierby laten.

Alleene sal noch veradverteert sijn, dat dit jaer per costi geen geit en heb
ben connen senden. Daer sijn ontrent 30.000 realen na Amboyna endeBanda 
gegaen met eenige clecden ende weynige zydelakenen; vivres ende amonitie 
hoopen wy, en sullen der niet gebreeckcn. D’apparentie is, dat de hecren costi 
toecomende jaer niet alleene weynich geit, maer oock weynich zydelakenen 
sullen becomen, noch oock de deden niet, die by de cooplieden op nieuws 
geeyscht worden, want de Chinesen verleden jaer door onsen armaede soo- 
veele verloeren hebben, dat het schijnt dit jaer wel souden mogen achter 
blyven, alsoo tot noch toe geen geariveert en sijn, daer voor desen in Januario 
ende Februario plegen te ariveeren. Derhalven gelieve U. E. mede ordre te 
geven, dat hetgeene noch hebbende sijn op het suynichste gemenageert worde 
ende ons niet te advyseren, wat al van noode hebben (want wel wcete, dat men 
qualick te veel senden can), maer hoe soberlijek hun connen behelpen, opdat
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in retoeren geimployeert worde sooveelc eenichsints mogelijck is, wacraen 
ons sonderlinge vrientschap endc, als U. E. bekent is, de Compagnie grooten 
dienst geschieden sal. Soud men al senden datter van sommige tot dispence 
endc oncosten vereyscht worde, het capitael van de Compagnie en waer 
daertoe niet bastant. Hoe schadelijck het oock is, datter op eenen tijtsooveel 
geit na de Molucques gegaen is, can U. E. mede wel affmeten; daeromme 
sullen sulex naer desen, in ’t Godt gelieft, mede voorcomen.

Den eersten stanti is hier van ’t patria geariveert ’t jacht den Dolphijn> mede
brengende 16.000 realen. Wy sullen’tselve datelijck met sijnne last, die meer 
bedragen sal, wederomme derwarts depescheren. De Heere wil ’t selvige met 
de voorgaende ende oock comende in salvo geleyden. Wat in dese quartieren 
vereyscht wort, voordcr recommandeerende sijn ende onse opinie is be
langende de schepen, die men toecomende jaer sonde mogen ende dienen te 
senden, sal U. E. connen sien per memorie den heer admirael Verhagen ende 
medegaende raden van Indien, onse vrienden, gegeven, daeraen ons refereren.

In Bantham, adi 7 Maert anno 1616. *)

>) „Adi ditto por sohaloupo Vlissingen na Succadana acn Evcrt Deyn geschreven”.
’) Copicön van 5 April—1 Doe. 1616:11130—202, met uitzondering der missive acn JReael 

van 7 Nov. 1616 on dor daarop volgende „Ordre”, welke uit bock AI zijn.

Grootmogende coninck, saluyt. Dewyle U Mayesteyt ons niet alleene synen 
goeden wil ende affectie aenbiedende is, maer sulex metterdaet bethoont 
heeft door ’t goede tractement aengedaen den onsen, welcke nootshalven 
Tcheribon aendeden, maer voornamentlijck in ’t wederleveren van eenen 
wechgeloopen moetwilligen, soo en hebben volgens oude loffelijeke gewoonte 
ende last van d’ Hooch Mogende heeren Staten Generael der geünieerde 
Nederlanden, onsen Prince ende heeren mayores niet connen naerlaetcn u 
Majesteyt mits desen tc begroeten, ende van de gedaene daet, synen goeden 
wille endc affectie hoochlijcken te bedaneken ; ter occasie sullen ons daerop 
vertrouwen, ende daervan oock valeren. De vrientschap, goede wille endeaf
fectie van hare Hooch Mogende, sijn Excellentie ende onse mayores sijn U 
Majesteyt van gel ij eken wederomme aenbiedende, ende bidden God dat ons 
occasie vcrleene omme sulex te mogen bethoonen, tot een tcecken van 't 
zelve endc ter goeder gedaente. God geve U Majesteyt geluck ende vermeer- 
dere synen staet.

In Bantam, adi 5 April anno 1616.
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Per ’t schip Nicu Zcelandia is onse laetste geweest; tsedert en hebben van 
U. 1. niet vernomen, noch en sijn hier oock geen andere schepen dan twee 
Engelsen gearriveert, d’eenecomendebykansledich van Jamby, ended’andere 
met een joncke nevens hem van Siam endc Patane, hetwelcke gemeent hadde 
na Jappan te zeylen, maer en hebben daernaer niet connen comen, soodat 
mede een verloeren reys gedaen heeft.

Alsoo d’heer admirael Verhagen endc den raet van Indien voorgedragen 
hebben, dat haer E. per costi een lastvoerende schip souden laten omme op 
Jappan gebruyct te worden, hebben wy goetgevonden dese praeu expresse- 
lijck derwaerts te zenden, soo omme de depeche van ditto schip herwaerts aen 
te dilligenteren, als te verstaen wat by de heeren geresolveert sy op het bou
wen, ende voorder passerende is, gelijck mede off noch een ander lastvoeren
de schip gelaten sullen hebben, omme te laden den peper welck gecocht soude 
mogen wesen, off noch soude mogen coopen als by ons ditto heeren monde
ling voorgedragen ende acngeroert is.

Het schip, welck na Jappon gedestineert was, recommanderen ende bevelen 
wy U. 1. ende de vrienden van ’t zelve op het alderspoedichste herwaerts aen 
te depescheren, mits daerinne schepende alle het hout ende sappon welck be- 
comen sult hebben, als oock soo veel rijs als in diligentie geladen can worden, 
ende soo aldaer geen ander schip en is gelaten, sult mede daerinne schepen 
alle den peper die costi becomen cont; dan soo noch een ander schip ge
bleven is, ladet alsdan den peper in het andere. Alsoo dit tweede schip geen 
haest en heeft om herwaerts te comen, soo sult hetselve geheel vol rijs laden 
ende dat van den besten die becomen cont.

De meeste padi is hier dit jaer door de grootc droochte te niet gegaen, soo
dat apparent is den rijs diere blyven sal, gelijck hy nu is; derhalven sult wel 
doen ende ons voor provisie van de logie herwaerts zeynden 10 a 20 coyang 
van den alderbesten rijs die te becomen is.

Metten eersten sullen geerne hooren off waer zy, gelijck de tydinge voor
geeft, dat den Mattaran alle syne vyanden in een veltslach geslagen ende 
nedergeleyt heeft, want sulex in dese quarticren wel groote veranderinge 
soude mogen causeren. Sent dese praeu datelijck weder herwaerts aen, met 
pertinente ende volcomen bescheyt van al ’t gene costi passeert, off van 
andere quartieren verstaen mocht hebben. Met Nicu Zeelandia hebben andere 
4000 realen gesonden; is al het geit besteet, laet het ons weten, wy sullen U. 1. 
datelijck weder met ander versien, voor sooveel onsen stact lyden can.

D’Engelsen brengen ons tydinge, dat alsoo Poulo Timaon acndeden, haer-
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lieden van d’ inwoonderen aengeseyt wierde, alsdat aldaer nu ses weken ge
leden een Spaensche vloot sterck 25 seylen geweest, ende vandaer na Joor 
geseylt waeren, alwaer naer hun seggen noch waeren leggende; soo hetwaer 
is sal dit de vloote van Don Juan de Silva uut de Manillas zijn, ende waere wel 
mogelijck dat herwaerts quaemen, hoewel het mouson bykans verloopen 
is. Soo binnen dese maent niet verschynen, sullen sy voor October toecomen- 
de alhier niet wel connen comen, doch alles dies niet tegenstaende bevelen 
U. 1. alle de schepen hiervan te adverteren, ende secht de vrienden van onsent- 
wegen aen, dat wel slachveerdich na Jaccatra ende herwaerts seylen, ende dat 
wel voorsichtelijck op haer hoede te reede loopen, opdatter geen ongeluck 
gebeure. Onraet vernemende en sullen wy niet laeten, soo ’t geschieden can, 
U. 1. naerder advijs te geven, doch al waer ’t dat geen ander advijs bequaemt, 
vervordert evenwel dat niemant onbedachtelijck te reede loope.

In Bantam adi 5 April anno 1616.

Den 15 February passato hebben per ’t jacht de Halve Maen ontfangen 
U. 1. aengenaeme missive van den lOJanuary, met bywesende pampieren.ende 
sijnne arrivcment aldaer zeer geerne verstaen, doch hadde wel gewenst dat 
het in beteren stant ende conjuncture waere geweest, maer dewyle geluck 
ende tegenspoet onderworpen zijn, moeten ’t quaede oock getroost wesen, 
ende met goede couragie, neersticheyt ende vlijt, alle difficulteyten trachten 
te verwinnen. Daer en is oock geen soo diflicilen saecke offean mettertijt ende 
goede patiëntie overwonnen worden, ende hoe die quaeder is, te meerder eere 
connen daeraen begaen; ’t en sal oock aen U. 1., vertrouwe ick volcomenlijck, 
niet gebreecken. Ende dewyle versekert sijn, dat by de Quamers ende Mani- 
cabers wassende is groote menichtc van peper, die door Jambi vervoert wort, 
soo hebbe wel moet mettertijt aen den peper geraken, ende den trots van 
Bantam dacfmedc breydelen sullen. De Manicabers, hope ick, sullen daernaer 
affgecomen wesen. De moeyten welck U. 1. met de Chinesen van Simsuan’s 
joneke ende Sterck gehadt heeft, hebbe verstaen; hoe wy van Simsuan ge- 
raeckcn sullen, sal den tijt leeren. Sterck en hebbe noch van geen swaricheyt 
gemoyt, vermits niet wel dispoost is, ende tot noch toe de camer gehouden 
heeft, ende dat door een Jambische coortse ende sinekinge in d’ oogen, maer 
achte dat het voornemelijk geschiet ter cause van oude gebreecken ende me-
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lancolique nature daer lange mede gequelt is geweest. Ick bedanckeU. 1. van 
de largo advise, ende bidde dat alsoo gelieve te continueren, wantgelijck U.l. 
kennelijeken is de Compagnie daerdoor grooten dienst geschieden can.

Op den 27 Maert is hier van costi het Engels jacht vol sieck volck gekeert, 
hebbende door gebreck van gesonde haer chaloupe ontrent Banca verlaten. 
Sy en hebben ons van U. 1. geen brieven gebracht, maer tydinge dat noch wel 
te passé was, ende ontrent de last van de Halve Macn by den anderen hadde. 
Ick en verwondere my niet dat U. 1. aldaer alle vileynie aengedaen hebben, 
want haren moctwille ende insolventie is hier soo groot geweest, dat genoot- 
saeckt zijn geworden, nadat ons volck lange in toom hadde gehouden, haer 
te belasten geen Engelsen meer te verschooncn, maer dat gemoeyt wordende, 
toetasten souden. ’t Is oock geschiet, ende hierdoor sijn se seer lange stil ge
weest, ende wy in rust geraeckt. Den 3 stanti is hier een ander Engels jacht 
van een verloorcn reys gekeert. Het was van hier na Jappan gesonden, ende 
tot op de custe van Chincheu gecomen wesende, sijn door contrarie wint ge- 
nootsaeckt geworden na Siam ende Patane te keeren, van waer weder even 
wijs herwaerts comen, in compagnie van een joneke, daermedc eenige haerer 
cooplieden van Siam met ontrent 200 picol benguyn gekeert sijn. Na de 
Moluccos, Amboyna ende Banda hebben sy vier schepen gesonden, dan daer is 
alsulcke ordre gcstclt dat voor seecker houde, niet opdoen sullen. InTicoslcyt 
den Hector machteloos, sijnde meest alle het volck gestorven. Sy hebben lange 
met ons gespot, maer soo uut Engelant en Jappan geen geit becomen (daer- 
toe weynich apparentie is), soudc het met haer wel slecht connen afloopen.

’t Jacht de Halve Macn heeft ons herwaerts gebracht een Portugiesse scha- 
loupe, welcke zy seggen, buyten de rieviere van Jambi verovert hebben. D’En- 
gelsen seggen dat den coninck het jacht naergesonden heeft, ende grootc 
actie pretendeert, vermits door de gevluchte Portugesen aengedragen wesen 
soude, dat het fregat o ff chaloupe binnen de rieviere genomen is. Wat van de 
saecke zy en wete niet, maer alsoo d’onsen in desen geloove, hebben wy de 
fregat wat versien, ende sijn deselve neffens de Halve Maen ende Vlis singen 
per costi sendende; doch hebben haer geordonneert, dat dese onse missive 
vooruut aen U. 1. souden senden, ende soolange met de fregat achterblyven, 
totdat van U. 1. advysc becomen. Heeft de coninck alsulcke actie dat de fregat 
met recht soude mogen aentasten, soo en laet se, om questie te schouwen, 
niet opcomen, maer sent deselve datelijck weder herwaerts, met advijs, ende 
alsulcke peper, als daerinne schepen cont. Can den coninck met recht geen 
actie pretenderen, soo laetse tsamen opcomen, omme hun soo haest doenlijek 
is volladen weder herwaerts te zenden; doch wat van de saecken sy, paeyt 
beyde de coningen, den jongen ende den ouden, als oock de voorneemstc 
orangcays met alsulcke schenckagie, als gelegen theyt van saecken, ende den
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tijt soude mogen vcreyschcn ; hoe de schenckagien clccnder zijn, hoe het de 
hoeren mayores aengenaemer is, maer soo den tijt libcraelheyt vereyschte, 
en ontsiet U. 1. niet cenige largesse te bethoonen, alsoo hetselve aen sijn goede 
discretie sijn stellende. Wy hebben gelast dat in de rieviere dacr den coninck 
van Jambi domineert, geen Portugese fregatten off andere souden aentasten, 
doch ingevalle in ’t incomen eenigen bejegenden, dat haer in arest souden 
houden tot naerder advijs van U. 1. Derhalven sal by den coninck ende voor- 
neemste orangcays alle mogelijeke instantie doen omme daertoe licentie offte 
oochluyckinge te becomen, al sonde U.l. den buyt metten coninckendehaeren 
adel deelen, ja, hun het meerendeel loven, ende oock geven, als met het minste 
niet volstaen conde, want dewyle de vyanden soo seere met haer cleeden 
claddcn omme den peper te becomen, ende ons de merct te bederven, moeten 
daertegen oock contramineren, ende soude wel gedaen sijn, als hun van daer 
conden weeren. Laet niet hieromme alle mogelijeke dilligentie te doen. Wilt 
het niet sijn, soo belast den onsen dat niemant in de rieviere beschadigen, 
maer buyten haer beste doen. Nevens desen gaet memorie van de cleeden 
welcke met de fregat verovert sijn. Daer wort geseyt, dat de fregat welcke U. 1. 
in ’t incomen van de rieviere rescontreerde, door manequement geschapeert 
soude wesen, ende dat door oude kennisse off affectie welcke den capiteyn 
eertijts in Grissy toegedragen soud hebben.
Op de cleeden ende goederen welcke U. 1. geeyscht heeft sijn nevens desen 

sendende een partie van alsulcke sorteringe, soo in Bantam als Jaccatra voor 
Jamby dienstich sijn hebbende, gelijck met cenige nagelen ende 2000 realen in 
contant, als oock hetgenc U. 1. tot schcnckagie voor de coningen geeyscht 
heeft. Wy recommanderen alles ten besten van de generale Compagnie nasyne 
gewoonlijeke discretie aen peper te benificieren, ende daertoe extraordinaire 
diligentie te doen. U. 1. sy veradverteert alsoo God betert aen ’t eylant Mau
ritius 2 schepen gebleven sijn, ende in lange jaren wcynich retouren naer ’t 
patria hebben gesonden, dat toecomende jaer wel 100.000 sacken peper van 
noode sullen hebben, ende weynich of bykans geen middel daertoe en wete. 
IIet gewas sal hier na aparentie tamelijck wesen, maer cappytael gebreect ons, 
alsoo de schepen van ’t patria, van de Custe, van Jappan noch Timor niet 
voort en comen, derhalven dient U. 1. de hant mede te lichten als peper be
comen can. Om dit jaer een wcynich nae ’t patria te schepen, hebben wy den 
peper met contant geit a 4 ende rcael het picol moeten coopen, ende te- 
genwoordich is deselve 5 realen ende meer geldende, daerenboven moeten 
wy per tol een reael voor yder picol betalen; ordinaerlijck connen het picol 
om 3 realen coopen.

Wy sijn in bedeneken geweest off het orbar waere met dese jachten meer 
capitael te zenden dan tot hare ladinge vereyscht wort, alsoo niet en wete off
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wy in Jamby op een goet fondament sijn bouwende, ende aldaer een goet car- 
gasoen vertrouwen mogen; derhalven sullen U. 1. advys hierop geerne hooren. 
Vermits den peper hier soo grootelijckx van noode wesen sal, hebben wij voor 
dees tijt tot versenden geresolveert; is het niet geraden aldaer veele te ver
trouwen, U. 1. mach een partie in ’t jacht laten. Belangende het bouwen van 
een steenen godong, wy sijn daertoe wel genegen ende dencken U. 1. met 
naestvolgende jachten eenige materialen daertoe te zenden, maer en vind 
niet geraden veel oncosten te doen, eer verseeckert sijn dat men in Jamby 
een goet cappitael vertrouwen mach; daeromme sijn daerinne mede suspens.

Ick recommandere U. 1. datelijck dese jachten volladen weder herwacrts te 
zenden ; can U. 1. met contant geit een goede partie peper tot redelijeken 
pryse becomen, laet het ons weten, wy sullen datelijck soo goede somma sen- 
den, als onsen staet lyden can. Daer is ordre gegeven dat de meeste jachten 
metten aldereersten van de Moluccos, Amboyna, ende Banda herwaerts ge- 
sonden worden. Soo haest compareren sullen per costi depescheren, ende 
ingevalle eenige voor het vertreck van desen verschynen, sal U. 1. den peper 
in de grootste overschepen, omme de cleene jachten offte schaloupen op 
de rieviere te gebruycken, doch en dienen niet lange opgehouden te worden, 
vermits de quae coortsen welcke aldaer regneren. Het volck van ’t jacht 
schijnen vergeven te wesen, ende is deerlijck om aensien, doch d’onsen heb
ben Godt loff geen sonderlinge noot gehadt dan Sterck als voren, ende den 
schipper Cornelis Corneliszen. Alsoo de Javaense joneken jaerlijcx een seer 
groote partie peper van Jamby vervoeren, hetwelcke hun niet belet can wor
den, waere goet dat U. 1. den peper haer met contant geit weder affcocht, het
welcke ick achte voor ons wel doenlijck, ende oock wel geraden wesen sonde, 
als middelen hadden, om den peper te vervoeren. Dut het patria int God ge
lieft sullen wel capitael becomen, ende soo haest iets crygen, sullen U. 1. mede- 
deylen. Derhalven als capitael ende middelen heeft omme den peper te ver
senden, ende hem peper gebreeckt, laet niet van de Javanen off andere te 
coopen, omme de jachten datelijck te depescheren, niettegenstaende diere 
soudc moeten coopen, doch byaldien U. 1. te wegen condc brengen, dat de 
Javaense joneken van Jamby met haren peper keerende, Jaccatra offt d’eylan- 
den van Jaccatra aendeden, sulex waere alderbest; derhalven sal U. 1. daertoe 
sijn beste doen, want de Compagnie een treffelijeken dienst daermede can ge
schieden. In Jortan ende Grissy wort den peper, gelijck U. 1. beter dan my 
bekent is, ten uuttersten niet hooger dan ontrent 4 reael het picol vercocht; 
hierover soude goet vinden, om dies te beter tot ons desseyn te geraecken, 
dat U. 1. een goede partie peper cochte, tot Jaccatra off in d’ eylanden van 
Jaccatra te leveren, mits dat den vercooper van alle ongelden sullen bevryden. 
Den prijs en limiteere niet, maer tot 4 reael ’t picol can geen quaet gedaen
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worden. Als U. 1. bekent volck rescontreert die men vertrouwen mach, soo 
geeft hun een goede penninek op de handt, ende om onbekende niet te laten 
gaen, can een man daermede senden, al waere het maer een bootsman ofte 
jongen, want ons daermede soo ick meenesouden connen bevryden van de 
tol die den coninck van Jaccatra mocht pretenderen. Conditioneert vry soo 
wy niet machtich sijn den peper te ontfangen noch betalen, dat den gegeven 
penninek haer alsdan vereert blyven sal, ende wilt hun in alsulcken gevalle 
niet ophouden, maer vry onverhindert laten passeren.

Aengaende Andrigiry, U. 1. sal verstaen dat desen Bantamsen peper self 
wel over duysent schyven loopt eerse in onse handen compt, want daer sijn 
seer veel Chinesen die deselve harwaerts ende darwaerts opcoopen, soodat 
daerdoor in corten tijt een groote menichte connen versamelen. Hiermede 
wil ick seggen, voor ons niet mogelijck is ommetom te loopen, doch Andrigiry 
can geseyt worden is maer een plaets; ’t is waer, maer als wy schoon aen desen 
Pangoran betalen, ende op den peper rekenen, soo verstrecken ons de cleeden 
noch veel meer, dan sy Sterck in Jamby hebben gedacn. Balthy was mede in 
Joor gcleyt, ende is het geheele capitael in de loop gebleven. Soo men een 
contoir in Andrigiry stabileert, daer soude mede vele gegasteert worden, 
alsoo veel quaede niet en weten hoe haer houden sullen, als sy van der hant 
sijn, gelijck U. 1. aenden ondercoopman van Sterck, Jan Meynertsen, mede be
vonden heeft, soodat ick voor de Compagnie veel profitabeler achte, dat men 
den peper op een plaetse dies te dierder coope, dan harwaerts ende darwaerts 
groote ydele dispence doe, omme voor den peper een weynich min te geven, 
dacrse doch, als men ’t wel berekent, veel meer soude costen. Maer alsoo ons 
Andrigiry niet wel bekent en is, ende dieshalven met geen volcomen fonda
ment connen spreecken, te meer de Portugesen van Jamby geweert sijnde 
derwaertssouden connen gaen haer cleeden vertieren, ende vandaerden peper 
trecken, soo vinde geraden dat U. 1. derwaerts een off meer chaloupen senden, 
omme ondersoeck te laten doen, byaldien de chaloupen door gebreck van 
peper met haren last herwaerts niet senden en can, opdat ons na de bevin- 
dinge mogen reguleren.

Te vergeefs heeft U. 1. na den Acolus gewacht. Het schijnt dat by de heeren 
op Jamby weynich gedacht is, want souden ditto jacht herwaerts gebrocht 
hebben; maer alsoo d’heer de Hase, welcke met het schip Der Goes na de 
Cust gedestineert was, rescontreerden, hebben sy d.' Aeolus met Der Goes 
ledich na de Cust gesonden, alsoo naer haer zeggen Der Goes seer leek gewor
den was. U. 1. eysch is te slap geweest: als men met harthoorende lieden te 
doen heeft, soo moet men wat luyde roepen, off daer en is geen recht gehoor.

Hetgene U. 1. van Po ulo Berhalle verheelt, hebben verstaen; sal wel doen 
voorder te noteren alle hetgene verstaen can belangende de gelegentheyt
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Naer het schryven van desen medegaende dewelcke dus lange buytten 
onse gissinge hier gebleven is, doordien het timmeren aen de fregat alsulcken 
voortganck niet en heeft gehadt als wel haddc gemeent, ende niet geraden 
en vonden, elck jacht bysonder te laten vertrecken, hebben dooreen Malleyse 
jonckeseeckere tydingebecomen als dat Don Juan de Silva met al sijn macht 
uut de Manilhas ontrent Jhoor gearriveert was. De tydinge is niet alleen een 
vliegent gerucht geweest, maer hebben secretelijcken ontfangen, nevens een 
advyse van den coninck van Jhoor, eenen missive, aen zyneMajesteyt geschre-

van de gehecle custe ende omliggende eylanden, alsoo sulex sonderlinge 
te passé comen can.

Aengaende d’ aenneminge ende verbeteringe van Samuel Gruel, ick hope 
dat sijn comportement ende diensten sulex sullen wesen, dat het daerby niet 
blyven, maer meerder avancement becomcn sal. Balti dient U. 1. in thoom, 
ende wat naere te houden, opdat hy hetgene hem vertrout wort, als voren heb- 
be aengeroert, andermael niet op en snappe. Den fynen Goyerf?] is voordoes 
tijt met de schepen innewaerts gesonden; soo hy met goet doen sijn ondien- 
sten niet verbetert, sal als andere meer noch wel gevonden worden. Lange 
voor desen hebben aen diverse ordre gegeven, dat Bima aen souden doen, 
omme de houthaelders. Den rijs ende ’t gene U. 1. aen ’t volck van Simsuan 
gedaen heeft sullen in reeckeninge goet doen. Hij drieght de joneke weder
om per costi te zenden; off het lucken sal, en wete niet. Den peper in de 
Halve Maen ende joneke gescheept, hebben wel ontfangen, ende U. 1. daer- 
vooren gecrcditeert.

Toucheerende de sydewaeren, en sent se niet weder harwaerts, maer ver
handelt deselve tegen peper voor sooveel gelden mogen, onaengesien wat se 
getaxceert sijn. Soo haren tax quaelijck opbrengen mogen, U. 1. mach den 
peper die daervoor becomt, indien niet geerne verlies in reeckeninge soud 
brengen, soo veel te meer cargeren. Ingevalle onder de cleeden mede eenige 

'sorteringe bequaeme die niet zeere getrocken waeren, vercooptze mede voor 
sooveel gelden mogen, want voor dees tijt met versenden geen voordeel ge
daen can werden.

In Bantam adi ultimo Maert anno 1616.
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ven door ditto Don Juan de Silva, waermede anuncieert den coninck ende 
sijn volck tegen de capitulatie van vreden den onsen gefavoriseert hebben, 
ende tot onderhout van den vrede eyscht hy alle het geschut, mosquetten 
ende wat andersints door d’ heeren admirael ende raet aen ditto Mayesteyt 
vereert is. D’ uutcomste van den vyant heeft ons seer verheucht, alsoo my 
verseeckere dat eerlange door de genade Gods over onse vyanden domineren 
sullen. De victorie houde ick voor seecker ware ons alreede geweest, soo het 
d’Engelsen niet belet en hadden, want vermits syluyden na Amboyna ende 
Banda dissegneerden te gaen, gelijck met 4 schepen oock gegaen sijn, wierde 
onse macht verdeelt, omme op d’een zyde den vyant aen te tasten ende ten 
anderen d’ ondercruypinge van de geveynsde vrienden te verhoeden, daer 
anders d’ E. heer Generael zaliger met alle de macht na Malacca gegaen ende 
aldaer oock een goeden tijt souden gebleven hebben, invougen dat ons van 
d’Engelsen voordees tijt de volcomen victorie benomen is. Wy moeten practi- 
seren, ende een yder sooveel in hem is, sijn beste helpen doen om occasie 
te becomen, dat den vyant andermael opt voorderlijcxt geassalteert worde. 
Waere voorsegde tydinge wat eerder gecomen, wy souden datelijck onse 
vloote met een van de jachten daervan verwitticht hebben, maer alsoo het 
Westelijcke mousson verloopen was en heeft sulx niet connen geschieden. 
Derhalven hebben geresolveert, met de reyse per costi voort te varen.

Ingevalle U. 1. seeckere tydinge heeft, dat den vyant hem met alle off de 
voorneemste macht alsnoch ontrent Malacca onthoudende is, en geen pre- 
paraet en doet omme na de Manilhas oft Moluccos te zeylen, off na de Custe 
off om de West geloopen sijn, sal U. 1. datelijck (ten waere dat sulcx om suf- 
ficante redenen ongeraden vonden) een van dese jachten, welck daertoe be- 
quaemst sullen oordeelen, by noorden den aequinoctiael, Borneo ende Celebes 
na de Moluccos senden, met alsulcken advyse aen d’heer gouverneur Reael 
van des vyants gelegentheyt ende intentie als eenichsints becomen can, gelijck 
mede aen ons met d’andre jachten, off een praeuwe, opdat de vrienden in de 
Moluccos ende wy ons alhier daerna mogen reguleren, onse schepen byeen 
versamelt ende den vyant in aller yle op sijn onversiens andermael geassalteert 
worde, eer sijn macht wederomme vermeerdere. Connen de chaloupen door 
contrarie mouson herwaerts niet wel comen, soo en ontsiet geen geit om een 
roeypraeu te senden als iets notabels te advyseren heeft. Den coninck van 
Joor heeft na de vloot ende Malacca eenige spien gesonden, maer van haer 
rapport hebben alsnoch niet vernomen. Is des vyants vloote weder na Manilla 
gekeert off na de Moluccos geseylt, soo en sal niet noodich wesen na de 
Moluccos advysen te senden. Het sy waer de vyant soude mogen wesen, en 
laet niet in alle gevalle, soo U. 1. van haer gelegentheyt ende intentie geen 
seecker bescheet en heeft, een praeu uut te zenden, al soude het oock een
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groot stuck gelts costen, omme alle haere als oock d’Atchijnders gelegent- 
heyt te onderstaen, ende ons datelijck daervan te verwittigen, gelijck mede 
off de schepen van Maccau gekeert sijn, off toecomende jaer noch keeren 
sullen; can U. 1. in Jamby geen praeuwe noch volck becomen, soo sent 
na den coninck van Jhoor, daer en sal geen faveur noch hulpe gebreken. 
Alsoo ditto coninck van Joor hem tegen den vyant geaffectioneert is veyn- 
sende, ende de correspondentie met d’ onsen gehouden (op neutralisatie, soo 
ick meene) geexcuseert sal hebben, vermits niet machtich en is oorloge tegen 
onse vyanden ende die van Atchijn te voeren, soo comuniceert met niemant 
aldaer, ten waere de coningen alleen, dat wy hier eenige advysen van ditto 
Magisteyt hebben ontfangen. Ick verstae dat den vyant by den coninck van 
Jamby7 instantie is doende omme U. 1. van daer te crygen, ende oock voldoe- 
ninge van de veroverde fregatten te becomen, maer alsoo metten coninck van 
Joor, ’t hoofft van haere lige, wel sijn staende ende denselven den coninck van 
Jamby geadviseert heeft dat hy voor U. 1. goede sorge soude dragen, soo houde 
voor seker dat costy7 geen swaricheyt noch questie wesen sal.

Alsoo door d’ heer admirael ende raet aen voorsegden cooninck van Joor 
vereert sijn 8 seer goede stucken geschut, een goede partie mosquetten, roers, 
cruyt, schert ende andersints, daermede wederomme te paert geholpen is, 
ende hem tegen d’ Atchijnder wel sal connen diffen deren, sal seer goet wesen, 
dat U. 1. dese occasie gebruycke om d’Engelsen van Jamby7 te crygen, ende 
sooder goede apparentie is, doet die van Jambi mede eenige liberaele vereer- 
inge, doch doleert U eerst van d’ E. heer generaels wegen tegen de coningen 
van Joor ende Jamby, datter uut goede affectie soo grooten liberaelheyt ge- 
bruyckt is omme haere Magisteyts tegen de vyanden te seconderen, meenende 
dat daerentegen de negotie wederomme gunnen souden voor alsulcke welcke 
om haer eygen profijt onder een schoon sanblant haer niet en ontsien, de co
ningen haer lant ende ons te bederven, mits voorder daer van alsulcke wijt- 
loopende discussien ende uutlegginge doende, als syne capaciteyt seer wel 
begrijpt ende U. 1. discretelijck bevinden sal te behooren ; eyndelijck ten 
besluyte protesterende, soo d’Engelsen van daer niet en gaen, de coningen 
wederomme in noot geraeckten ende d’ Atchijn de victorie becomt, dat geen 
hulpe meer, noch alsulcke largesse niet en souden connen doen, alsoo het 
onderhout van soo treffelijcken vloote sonder negotie te lastich valt, ja dat 
U. 1. genootsaeckt wesen soude van daer na Andrigiry off andere plaetsen te 
vertrecken. Excuseert my dat ick dese redenen verhaele, gelijck off U. 1. selffs 
niet en wiste wat hy sfcggen soude, want het sijn de blinden, welcke omdat ze 
blint sijn door overtollige becommeringe de siende gemeenlijck waerschou- 
wen, ende den wech willen wysen. Al soude het verlooren moeyten wesen, 
soo en laet niet opnieus neersticheyt te doen om Mr. van daer te crygen. Wilt
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Nadat voorschreven missive geeyndicht hadde, hebben van Bantam ver- 
staen, hoe aldaer van Jappan gearriveert is het schip Enckuysen, medebrengen
de 3600 realen in Jappans silver, een partie cooper, vivres ende andere noot- 
lijckheden tot de somme van f 150.000. Het soude wel connen gebeuren dat 
U. 1. dit schip cort na desen toe sonden, maer en connen sulcx alsnoch niet 
seecker seggen. Vale.

63. — INSTRUCTIE
VOOR D’E. CORNELIS CORNELISZEN, JAN WILLEMSZEN ENDE ALBERT 

GIELTSSEN, SCHIPPERS OP DE JACHTEN DE HALVE MAEN, CLEEN 
VLISSINGEN ENDE ’T FREGAT JAMBI, 25 APRIL 1616.

het over dien boech niet vallen, deswaricheytis cleen; ’ten sal overeen ander 
vertrouwe ick niet missen, want hier hebben middel ende wech gesien om hun 
te matteren, ende consequentelijck uut geheel Indien te verdryven. Hadde 
ons het capitael niet ontbroocken, de heeren bewinthebberen geit gesonden 
ende de schepen op haren tijt harwaerts uut het patria gedepescheert, het 
waere soo ick my niet en abusere al beschickt. By desen gaet eenen brieff door 
d’ orangkays welcke ons de missiven van den coninck van Joor hebben ge
bracht, aen ditto coninck geschreven; U. 1. sal weldoen ende deselve derwaerts 
zenden. D’ orangcays hebben wy gegeven al’t gene voor haer coninck hebben 
geeyscht, namen tlijck wat cruyt, lont ende spijckers, daermede na Japare 
gaen, om vandaer na Bintam te keeren.

Opdat U. 1. soude sien hoe deerlijck de schepen met den generael Both 
aen ’t eylant Mauritius verongeluct sijn, senden nevens dese copie van een 
missive, door den secretarius Pieter Dircx van ’t eylant Mauritius geschreven. 
D’ Almogende behoede de volgende schepen voor djergelijcke ongeluck, ende 
verleene de generale Compagnie beter geluck.

In Jaccatra adi 25 April anno 1616.

Ghylieden sult gesamentlijck van hier na Jamby seylen, ende trachten op 
het alderspoedichst aldaer te coinen, sonder van den anderen te scheyden, 
ende opdat sulcx by gevalle niet en gebeure, soo sal de best beseylsten hem 
tel eken avont achter off by den qualijckst beseylsten vervoegen, ende den 
vierman niet meer seyl maken dan van noode is, opdat hy des nachts d’ an
dere jachten niet te verde ontloope, maer altoos by den anderen blijft.

Het jacht de Halve Macn sal de vlagge voeren van de groote stenge, soo 
lange by den anderen wesen sult, ende sal den schipper Cornelis Corneliszen.
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ingevalle op de reyse iets voorviele daerop eendrachtelijcken geresolveert 
diende, in vergaderinge presideeren ende den raet beroupen, nanientlijck de 
2 andere schippers ende stierluyden van elcken jacht, ende sullen de minste 
stemmen gehouden wesen de meeste te volgen.

Ingevalle eenige Spaenjaerden, Portugesen offadherenten comt te rescon
treren, het sy in schepen, galleyen, fregatten, joncken off andersints, soo sult 
alle mogelijcke neersticheyt doen (machtich genouch sijnde) om U van haere 
vaertuygh, persoonen ende goederen meester maecken, alles in goede ver- 
seeckeringe nemen, ende onder behoorlijck register harwaerts brengen.

Soo ghy eenige joncken comt te rescontreren, visiteert deselve (doenlijck 
sijnde), maer geen onvrie lieden off goederen gevonden wordende, en bescha- 
dicht haer niet, noch oock geen neutraele lieden, ende en doet hun geen over
last, noch en laet niet toe dat hun misschie.

Verleden jaer is uutgestrooyt dat men dit jaer alle de joncken na Malacca 
voerende diemen becomen can, prijs soude maecken ; maer alsoo daerop als- 
noch geen finael arest genomen en is, soo dreycht sulcx te willen doen, soo 
ghylieden wist datse na Mallacca wilden seylen, maer en misdoet hun niet, 
tot naerder ordre, al waere het dat verseeckert waert, datse derwaerts gingen, 
ende strooyt mede uut dat de vloote U. 1. is volgende. Soo haest ghylieden 
aen de rieviere van Jamby ariveert, sent datelijck onse missiven vooruut na 
Jamby aen den oppercoopman Soury, ende ingevalle eenige Portugese fre
gatten binnen de rievier comt te rescontreeren, hout haer in arrest totter tijt 
bescheet van Soury becomen sult hebben op hetgene desen aengacnde schry- 
vende ben, namentlijck dat hy trachten soude licentie off ooghluyckinge van 
den coninck te becomen, al soud men den buyt met den coninck deylen. 
Siet wel toe dat haer ondertusschen niet misdaen worde, ende reguleert U. 1. 
in desen na d’ordre welcke ditto Soury geven sal.

Alsoo wy verseeckert sijn, dat Don Juan de Silva met alle de Spaensche 
macht tot Malacca uut Manilla in February passato gearriveert is, ende noch
tans geresolveert hebben dese reyse te laten doen, soo is ’t dat U. 1. mits desen 
wel expresselijeken bevelen, alsoo wel soude connen gebeuren dat de vyanden 
met eenige schepen, galleyen off fregatten ontrent de rieviere Jamby off in 
’t vaerwater waren houdende, dat ghylieden gestadelijck met de 3 jachten, 
soo by dage als by nachte, soo dicht by den anderen blijft als mogelijck is, 
ende U altoos slachveerdich hout, gelijck mede dat by daege altoos een man 
aen de stenge sult houden, ende by nacht neerstelijck uut laet sien, off oock 
eenige seylen vernemen cont, opdat ghylieden onversiens in den vyant niet 
en comt te vervallen. Ende meerder macht dan uwe vernemende, hout date
lijck van haer af, ende keert wederomme herwaerts, off gaet alsulken coers 
daermede haer best ontseylen off ontcomen cont.

!

i
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64. — JHOOR.

AEN DEN CONINCK, PER MALLEYSE JONCK, 11 MEI 1616.

In Jambi gearriveert wesende, sal signeur Soury soo het aen peper niet en 
gebreeckt alle de 3 jachten datelijck vol laden (ten waere dat den eysch van 
saecken den raet anders deet resolveren) ende sult ghylieden trachten met 
de last op het alderspoedichste tot Bantam offjaccatra te keeren. Doch soo 
in, off voor de rievier een off eenige van onse schepen voor U. 1. vertreck 
ariveere, off in ’t herwaerts keeren comt te gemoeten, soo sult ghylieden de 
last daerinne overschepen, ditto schip off schepen helpen vol laden, ende daer- 
naer met uwe last neffens hun herwaerts keeren.

Actum in Jaccatra den 25 April anno 1616.

Wy hebben ontfangen den brieff van syne Majesteyt door nachoda Ramack, 
met de nevengaende van Don Juan de Silva, daervoor zyne Majesteyt ten 
hoochsten sijn bedanckende, als daeruut bespeurende de goede genegent- 
heyt t’onswaerts, die in gel ij eken met syne Majesteyt hopen te continueren, 
hebbende nadat op den inhouden desselfs gelet is, goetgevonden eenige 
jachten te depescheren najamby, om na des vyants gelegen theyt te vernemen, 
met intentie soo hy daer noch ontrent de quartieren van syne Majesteyt is 
houdende, hem met alle onse macht te comen versoecken, off ingevalle soo 
vertrocken waer hem te vervolgen, om alsoo het swaerste eerst aen te tasten 
ende te vernielen, niet twijffelende off de rest sal alsdan met luttel moeyten 
wel volgen. Soo ondertusschen zyne Majesteyt yets noodich mach van doen 
hebben gelieve ons per praeu te laten weten, sullen na vermogen syne Majes
teyt in alles helpen ende sustendeeren. Scnden volgens zyne Majesteyts ver- 
soeck neffens dese een partie londt, een vaetjen cruy t, met een partie spijekers, 
daervan alsnu weynich versien sijn, doch omme te bethoonen onse goede 
affectie tegen zyne Majesteyt hebben ons niet geschroomt te benouwen. Godt 
verleene syne Majesteyt vermeerderinge ende prosperiteyt in de regieringe.

Desen 11 Mey anno 1616, in Bantam.
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66. — PATANI.
AEN HENDBICK JANSZ., PER ’T SCHIP DEN S WABTEN LEEU, 14 MEI 1G16.

65. — JAPARA.
AEN JACOB VAN DER BURCHT, PER DITTO MALLEYER, 11 MEI 1616.

U. 1. missive van den 22 April hebben per praeu wel ontfangen ende den 
inhoude verstaen. Hadde wel verhoopt, ende geerne gesien meerder quanti- 
teyt van peper becomen waer. Laet niet met de Javanen op Jamby vaerende 
te contracteren, dat haer alle den peper tot soo eenen redelijcken pryse aff- 
nemen sult, als best accorderen cont, opdat een goede partie becomen. Het 
gaern dunckt my te diere te sijn, dan sullen daerop naerder letten, gelijck 
mede op de aracq, die costy te becomen is. Olie ende droge vis condt 
niet te veel, goet sijnde, versamelen. ’t Is een faulte dat U. 1. de 2 halve car- 
touwen heeft laten volgen, sonder selven by den Mattaram te senden, van 
’t gene voorder door ditto Mattaram sijt ontbiedende sullen senden; sulcx 
doenlijck wesen sal. Van een assystent sullen U. 1. versien. Sent ons met alle 
occasie factuire van ’t gene in de schepen sijt schepende.

Dese gaet per Maleyse joncke, welcke U. 1. alle faveur ende vrientschap 
bethoonen sal. Laet niet alle den rijs op te coopen, die becomen ende bergen 
cont, gelijck mede voor onse provisie te zenden 25 coyangvan den besten rijs, 
als voor desen hebbe geseyt. Wy deneken cort na desen een schip o ff groote 
joncke per costy te zenden, omme den peper te lichten ende voort vol rijs 
geladen te worden, daernaer hem reguleren mach.

Uut het patria sijn hier God loff wel gearriveert de schepen den Sivartcn 
LecUy Galiasse ende Bergerboot, ende van Jappan ’t schip Enchuysen, met de 
joncke de Fortuyne.

Ady 11 May anno 1616, in Bantam.

Den 20 January hebben ontfangen per de joncke van Aytsuan’s broeder 
U. 1. missive van dato den 15 November 1615 met syne boecken, bywesende 
pampieren ende monsters van cleeden voor Siam, als oock daernaer, nament- 
lijck den 4 April per d’ Engelsen eenen anderen van dato den 8 Martius 
passato, waerop vooreerst het noodige beantwoorden ende daerna voorder 
verhalen sullen, wat den dienst ende welstant der generale Compagnie is 
vereyschende.

Hebben gesien wat retour U. 1. van Jappan ontfangen ende per ’t schip 
Enchuysen wederomme darwaerts gescheept heeft.' ’t Is jammer dat het geit 
soo quaeden conjuncture bejegende. Waere het herwaerts gesonden geweest,
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de generale Compagnie sonde daermede een seer treffelijcken dienst geschiet 
sijn. Duchte dat U. 1. naermaels daermede oock niet veel sal hebben uutge- 
richt, want de Chinesen ons rapporteren datditjaer costi geen joncken souden 
comen. Andre seggen dat het een joncke derwaerts gemunt hadde, daeraen 
altoos blijct, dat de saecke sulex is, dat de voyagie op Patana by de negoti- 
anten selffs in twijffele wierde gestelt. Wy mogen beter verhoopen, en moeten 
den tijt verbeyden eer voorder connen off mogen disponeren. Overlange is 
by de heeren mayores gedelibereert geweest, off niet geraden en waere ’t 
comptoir Patane te lichten; hebben oock gesmaelt op de stabilatie van ’t 
comptoir in Sangora. Wy en connen daerop alsnoch finaelijck niet resolveren, 
maer na U. 1. advyse, soo soude onnodich wesen aldaer comptoiren te houden 
omme de harttevellen en sappon van Siam derwaerts te brengen, want jaer- 
lijcx van hier ontrent hal ff April de schepen per costy gedespecheert connen 
worden, als deselve op haren tijt van Jappan herwaerts werden gesonden ende 
dat men se niet in Firando tot in Martius op houde, gelijck signeur Specxnu 
gedaen heeft, derhalve n soo U. 1. bevindt schadelijck te zijn, dat de goederen 
van Siam met de joncke in Sangora off Patane werden gebracht, sal wel doen 
ende ordre geven dat sulex niet meer en worde gedaen, mits ons daervan ad
vyse gevende, opdat het schip, welck na Jappan mocht werden gedestineert, 
soo vroech werdc gedespescheert dat tydinge mogen hebben, omme de car- 
gasoenen vanPattanaen Siam in passant mede te nemen. Souden de cleeden 
oock niet meer gelden dan U. 1. advyseert, soo soude schadelijck sijn de comp
toiren daerop te continueren, ende wat den Chinesen handel is aengaende, 
Pattane ende Bantam is in dit stuck tegen den anderen werekende, endeschijnt 
het oock dat op geen van beyden de plaetse metsonderlinge advantage daer- 
inne groote dingen sullen werden gedaen, invoegen apparent schijnt alder- 
best te wesen, dat men andermael trachte, gelijck signeur Specx oock gevoelt, 
den handel in China selffs te becomen. Ick achte met hem, ende schijnt het 
oock sekcr te wesen na ick hier van eenige Chinesen verstae, dat het voor 
desen by geval gemist sy, ende ons niet door genomen resolutie van d’ over- 
hooffden die sulex competeert, d’ authoriteyt ende de macht hebben, gewey- 
gert is. Daeromme ben van opinie soo haest eenichsints mogelijck is, ander
mael ondersoeck te doen, byaldien sulex bij den raet alsoo mede voor goet 
wort verstaen. Interim houde voor seecker dat den handel met de Chinesen 
alhier met on gelijck meerder advance dan in Pattane gedaen can worden, 
ende dat om diverse redenen daervan alreede effect off experientie hebben 
gesien. U. 1. sal dese saecke rypelijeken gelieven te examineren ende consi- 
dereren en ons sijn gevoelen advyseren, doende ondertusschen ’t gene met 
den raet ten besten van de generale Compagnie sal vinden te behooren,ende 
lact in timmeringe geen groote dispence doen.
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Hoe U. 1. met de tanden en coper na China gesonden, gevaren wesen sal, 
sullen geerne hooren. D’heeren mayoresadvyseren ongeraden vinden, gelijck 
wy oock doen, de Chinesen iets op voorcoop te geven. Wy hebben alsnu met 
de joncxste schepen 488 stucx oliphantstanden ontfangen, welcke alle aen 
porceleynen dencken te verhandelen alsoo ’t selve seer goetcoop is, vermits 
tegen geit off andere waeren tot geenen pryse groote partie connen venten, 
welck ons wel past ende d’Engelsen onnut maecken sal de tanden die hier 
hebbende zijn, dat mede een goede partie is.

Nagelen, foelie noch nooten en hebben tegenwoordelijcken niet, alsoo van 
de Oost noch geen schepen gecomen sijn. Sandelhout is hier seer weynich; 
de Stcrrc sijn daegelijcx met een goede partie verwachtende van Tymor. 
Van cleeden sijn tegenwoordich mede seer qualijck versien, dan verwachten 
daegelijcx van de Custe ’t schip den Swarten Beer, off andere. Van Javaensche 
sorteringen hebben geen die dienstich sijn. Van ’tgene U. 1. eyschende is wort 
neflens desen van Jaccatra gesonden, sulcx als hebbende sijn ende geraden 
vinden te zenden. De cassen dewyle costy niet connen gelden, sal U. 1. ge
lieven weder harwaerts te zenden, alsoo in de Moluccos met advantage wel 
vercocht connen werden. Belangende ’t gene van ’tjappans silver verhaelt, 
signeur Specx sal U. 1. wel ontlasten van ’t gene ’t zelvige min dan realen is 
valerende. Ick stemme met U.l. dat de Jappansche proffijten ten aensien van de 
risico ende groote lasten cleen sijn, ende dat vermits ons selven nootsaecken 
al te diere te coopen, off met te veel ongelden beswaeren de Chinese ende 
Siamse cargasoenen welcke derwaerts zenden. Met d’Engelsen ach te ick is 
’t noch wel een graet erger, alsoo derwaerts gants niet uut en rechten ende 
d’ Osiander na mijn dunekt nu mede niet gebracht heeft.

Den 22 April arriveerde hier het schip Enckhuyscn van Jappan. D’ achter
gelaten joneke welcke hopen costy wesen sal sullen met devotie verwachten, 
en oock geerne verstaen wat het jacht Jaccatra uutgerecht sal hebben. Den 
iver van signeur Specx is te groot geweest. Daer niet en is (seyt men gemeen- 
lijck) verliest de keyser sijn recht. Alsoo en moeten mede niet meer voor
nemen te doen, dan den tijt, stant ende macht gedoocht.

Belangende Jamby, al en heeft U. 1. dies aengaende tot geen effect connen 
commen, soo is nochtans wel dat sijn beste gedaen heeft. Sr. Soury is daer 
residerende ende met een goet cargasoen versien; hebben derwaerts opnieus 
dry cleenejachten gesonden, endesijn van meeninge de Galiasseende Bcrgcr- 
boot alsnu derwaerts mede te senden.

Met dit schip gaet een oppercoopman ende 2 assystenten. U. 1. mach daer- 
van sijn gerieff nemen ende Willem Verhuist met alle andere ondienstige per
soenen herwaerts senden. Van barbier connen U. 1. niet gerieven alsoo de 
schepen 2 oppercurgijns, ende wy den onsen mede hebben verloren. U. 1.
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monsters van Chiamse cleeden sullen met den eersten na de Custe senden. 
Van U. 1. missive hebben copie nae ’t patria gesonden met de pampieren van 
d’overledenen. U. 1. missive den Salomon medegegeven, is d’heer admirael 
voor Jhoor wel geworden. De verbeteringe van 12 gulden Mathijs de Meere 
gegeven, avoyere mits desen. Van Aytsuan’s broeder hebbe ontfangen 105 
realen. Aytsuan is seer leelijck voor veel duysenden gevallen. Haddehethem 
willen gelucken hy soude ons een groote somme aengehangen ende d’Engel
sen daermede voldaen hebben, maer wy hebben sulcx geprevenieert, ende 
finale betalinge becomen, door nieuwen onderstant welckd’Engelsen onsent- 
halven genootsaeckt wierden aen hem te doen, soodat een groote somme 
geit met ditto Aytsuan sullen verliesen. Ja ’t is alsoo dat daerdoor dit jaer 
genouch te doen hebben gehadt, met alle ’t capitael van Engelant gecregen, 
dat een schip volladen affveerdichden. Wat moeyten en spel hier gehadt heb
ben, om ons alsoo t’ ontlasten can U. 1. wel considereren, ende sal sulcx oock 
wel vernemen.

U. 1. boecken als oock die van Siam sullen te zyner tijt oversien, doch het 
slot sullen van U. 1. moeten hebben eer iets connen doen. Alsoo van de Cust 
na de bocht van Bengale, Aracan ende daerontrent een schip en jacht sal 
worden gesonden sullen de Portugesen op Trang in Ceda vaerende mede per 
aventure heel gestoort worden, ende sullen sulcx te doen opnieus den onsen 
recommanderen. My is leet dat (J. 1. de brieven door van der Dussen over 
Jhoor gesonden, niet heeft ontvangen. Soo my recht gedenckt sijii ’t eenige 
brieven van ’t patria ende Amboyna geweest; ander bescheet en can daervan 
niet geven, doch opdat U. 1. de bevelen ende begeerten van d’ heeren mayores 
condt zy, ende hem daernae regulere, senden nevens desen copie van haere 
missive door hare E. aen d’ heer generael zaliger ende ons geschreven, gelijck 
mede instructie off memorie van sulcx als van Patana begeren gesonden te 
hebben.

Toucherende ’t stuck van Chiam, daerop geerne onse ordre souden hooren, 
even gelijck des conincx affectie t’onswaerts groot geweest is, op hope van 
wonder te becomen, alsoo ach te ick, is d’Engelsen meerder courtoisie dan 
ons ende andren betoont op d’uutterlijeke pompe ende ilen roem, welcke 
d’Engelsen ommetom gewoon zijn te strooyen, daerdoor overal in’t eerste 
wonderlijck worden aengesien, maer ten lesten te meer versmaet ende veracht 
blyven. Waere des conincx affectie t’onswaerts vermindert door faute van 
d’ onsen, men soude sulcx vereyschen te repareren. Is het dat niet liberael ge
nouch en sijn, men moet considereren, off de trafijekeen voordeelen meerge- 
doogen connen, maer soo het compt door onversadige off onredelijeke be
geerte des conincx, dient de reparatie van sijn syde ende niet van d’onsen 
gedaen te worden, want de Compagnie niet gelegen off gedienten is, traffijeke,
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frequentatie off vrientschap in verre ongelegen landen tot nadeel te doen; 
doch omme te vorderen dat van des conincx syde, is 't doenlijck, syne goede 
affectie t’ onswaerts weder augmentere, dient U. 1. goede ordre te stellen dat 
ditto Majestcyt als adel van ’t landt met alle mogelijcke ende behoorlijcke 
courtoisie werde bejegent, mits daerby doende alsulcke vereeringe, als de 
Siamse profyten dragen connen.

Dit jaer sijn hier 3 Chinesche joncken gearri veert, niet dan grove Javaense 
waeren medebrengende, ende seer weynich syde, meenende van de goederen 
verleden jaer alhier gelaten groote retouren te becomen, dat haer oock mist, 
doch ick dencke dat toecomende jaer groote partie syde sullen brengen.

Niettegenstaendc seeckere tydinge hebben, dat Don Juan de Silva in 
February passato ontrent Jhoor uut Manilla met alle sijn macht gearriveert 
is, hebben wy geresolvccrt, dit schip den Szuartcn Leeu daermede desen gaet 
per costy ende na Jappan te destineren, eensdeels omme te lichten ende na 
Jappan te doen brengen het cargasoen welck U. 1. is hebbende, macr voor- 
nemelijck soo ’t eenichsints can geschieden, omme te onderstaen offde craecke 
van Nangasacque op Maccau varende attraperen conde. Dese medegaende 
advysen des raets is ons signeur Specx op dit stuck gevende. Wy en connen 
daerop niet veel seggen, maer U. 1. met den raet gelieve te considereren, 
off niet geraden en doenlijck waere, eer met het schip hun tusschcn de custe 
van China ende de Liqueos Pequenos boven Isla Formosa begeven, dat recht 
na Maccau seylen, omme te sien off de caraecken in de ladinge leggende con
nen becomen;’t gene hierop resolveren sullen, gelieven de vrienden van ’t 
schip te recommanderen, dat naergecomen worde.

U. 1. sal datelijck in aller yle alle het Siamse cargasoen schepen, ende het 
schip met het jacht Jaccatra op zijn alderspoedichste depescheren, ten waere 
dat met het jacht om redenen die volgen, anders resolveerden. Alsoo niet en 
weten wat rouwe zyde off ander cargasoen U. 1. is hebbende, connen qualijck 
goede ordre geven, want als voorleden jaer niet geerne seggen souden, scheept 
alles wat U. 1. voor Jappan dienstich is hebbende, want de last ende de schade 
van de heeren mayores God betert soo groot is, dat in alle manieren nae ’t 
patria dient gesonden soo veel en soo grooten retouren als eenichsints moge- 
lijckis. Derhalven vinde eer geraden dat U. 1. harwaerts sende al ’t gene voor 
’t patria dienstich heeft, ten waere dat soo goeden partie rouwe syde ende 
andere waren hadde, dat na Jappan een partie sont, hetwelck aen U. 1. ende 
des raets dispositie sijn stellende, ende alsoo dit advijs tegen ’t voorgaende 
strydende is, want apparent schijnt, dewyle expresse ordre geven na de ca- 
raecque te trachten, dat de schepen herwaerts comende Pattane niet en sul
len connen aendoen, sal U. 1. opdat met de retouren niet verlegen blyven, 
alsoo geen retour sonder schepen senden can, ingevalle een goeden retour
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voor ’t vaderlant heeft, hetselve met het jacht Jaccatra herwaerts senden, 
ende alsoo het retour cleen is, sent het dan met een van dejoncken, want het 
jacht Jaccatra by ’t schip den Szvarten Leen wel dienstich ende per avontuire 
oock hoochnoodich wesen sal omme van Jappan herwaerts aen de retouren 
te brengen, soo het mousson verliepe terwijl het schip na de caraecque op de 
wederomreyse wachte, doch en disponeert niet, off overleght alles naerder 
met raet wel rypelijck, ende doet dan gelijck als bevinden sult ten besten 
dienstich sy.

Soo haest wy verstonden dat den vyant met alle zyne macht ontrent Joor 
was, souden wy geerne daervan advijs aen onse vloote na Amboyna hebben ge- 
sonden, maer ’t en conde niet geschieden alsoo ’t westelijcke mouson verloo- 
pen was. Nu hebben na Jambi geordonneert (vermits wy concluderen soo de 
vyant noch ontrentMallacca is, dat harwaerts comen sullen),datsigneurSoury 
vanjamby by noorden Borneo advyse na de Moluccos sende, opdat onse 
vloote daervan verwitticht zy, ende den vyandtandermael selffs a 1’improvisto 
geassalteert worde. Ick houde voor seecker soo noch ontrent Malacca sijn, 
dat sy ’t herwaerts hebben gemunt, daeromme dient U. 1. goede ordre ende 
advertentie te geven, dat den onsen harwaerts commende in sulcken gevalle 
in des vyants handen niet en vervallen, off het per avonture geviele dat al 
onse macht van Manilla gin ge ende den vyant herwaerts quaeme.

Soo costy van China geen joneken gecomen en sijn, ende (J. 1. noch een 
goede partie silver in esse heeft, en weynich apparentie sage dat toecomende 
jaer iets van China comen sal, soo dient alsulcken silver in sulcken gevalle 
mede herwaerts gesonden, opdat het niet langer stilleen legge, ten waeresoo 
goeden partie was hebbende dat geraden vonde, ’tzy in ’tgaen offin ’tkeeren 
van Jappan, met hetgene in Jappan noch mach werden becomen, China aen 
te doen omme aldaer handel te versoecken. Wenste wel dat sulex, als voren 
is aengeroert, eens mochten ondersoecken en U. 1. hem daertoe imployeerde, 
want te duchten is dat met Bantam offPatana in dat stuck niet veel goets 
hebben te verwachten voor en alleer andre resolutie worde getrocken.

Tot op dato den 10 stanti dus verre op voordeel geschreven hebbende, is 
Godt lof van Jappan alhier wel gecomen de joneke de Fortuyne^ waerdoor 
wederomme suspens geworden sijn, vermits geerne hadden datter een schip 
off jacht nevens den Szvarten Leen na Jappan zeylde, omme de caraecque 
waer te nemen, als oock dat U. 1. de cargasoenen voor ’t patria dienstich 
metten eersten harwaerts sondt, daertoe noch een schip off jacht van noode 
is. Soo het eenichsints wesen can, sullen cort na desen noch eenen senden, 
doch en verlaet U. 1. daerop niet langer als den tijt lyden can, ende als den 
tijt geen langer vertreck en lydet soo disponeert met den raet nadat ten res- 
pecte voorsegd den besten dienst van de generale Compagnie vereyscht.
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67. — JAPAN.
AEN JACQUES SPECX, PER DEN SWARTEN LEEU, 14 MEI 1616.

Het ebbenhout welcke naer ’t patria seer dienstich is, heeft signeur Specx 
meest inJappan gehouden, ende ons daertegen met Enckhuyscn ende joncke 
gesonden diverse ondienstige provisien, die niet geeyscht hebben ende nutter 
in Jappan waeren gebleven, als te weten veel houtwerck, scherp ende andcr- 
sints. U. 1. sal wel doen ende metten eersten herwaerts senden alle het ebben
hout welck voorsz. Specx na Siam ende per costy gesonden heeft, ten waere 
dat het aldaer met goede advantage vercocht cost werden.

Specx advyseert dat de olyphantstanden van 50 tot 60 tayl het picol ge- 
resen waeren ende is dicshalven 20 a 30 stucx eyschende, maer alsoo voor 
desen hebben verstaen U. 1. daermede verlegen was, en sijn wy geene sen- 
dende, derhalven sal U. 1. ’t comptoir Firando met 20 a 30 stucx versien.

Tegenwoordich en sijn geen geit sendende, eensdeels vermits quaelijck iets 
connen ontbeeren, ende ten anderen, doordien geen joneken van China comen 
souden. Isser apparentie datter toecommende jaer iets comen sal, soo dient 
U. 1. in ’t despecheren van de schepen daerop alsoo te letten, ende na Jappan 
als hier alsulcke advysen tijtlijck te geven, dat van Jappan ofte van hier tegen 
toecommende jaer versien worde. Als het ons aen geen geit, schepen noch 
advysen gebreect, gelijck vertrouwe dat daeraen voortaen niet gebreecken 
sal, houde voorseker U. 1. ontrent primo Ma}'costy wel sullen connen versien.

Mits desen senden U. 1. een casse met boecken voordesen uut het patria 
ontboden. Clatergout en hebben niet becomen.

In Bantam adi 14 May anno 1616.

Soo wy van Bantam na Jaccatra waren vertrocken, meenende dat dit jaer 
van Jappan geen retour souden becomen, ontfingen aldaer op den 24 April 
U. 1. missive van dato den 2 Maert per ’t schip Enchuyscn geschreven, welck 
tot Bantam gearriveert was. De compste van dit schip heeft ons ende de Chi
li esen seer verheucht, want met groote devotie na eenich secours waren ver
wachtende, alsoo de casse bekans even berooyt als verleden jaer was, vermits 
de weynige contant uut het patria (welck niet eer dan in December passato 
arriveerden) soo innewaerts gesonden, als in peper geimployeert hebben.

Wy hebben seer geerne verstaen dat meest alle het cargasoen by U. 1. ge- 
benificeert was. Van ’t patria en hebben voor Jappon dienstich niet ontfangen. 
Van China sijn hier dit jaer 2 joneken gearriveert, maer en hebben niet dan 
eenige groveJavaense goederen ende een weynich rouwe zyde gebracht, alsoo
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van de restanten verleden jaer ongevent gelaten, haer joncken meenden te 
laden; maer ’t is hun gemist, want de goederen alsnoch ongevent sijn, ende 
in ’t lant geen peper en is, soodat daerdoor tegenwoordich 26 a 28 realen de 
10 sacken is geldende. Voor de goederen door ’t jacht Jaccatra nut de Portu
gese joneke verovert hebbe U. 1. gedebitteert, ende daerentegen gecreditteert 
van de cargasoenen in ’t schip Enchuysen ende de joneke gescheept. Wy sullen 
geerne hooren wat by ’t jacht Jaccatra sal wesen verricht, alsoock hoe de 
voyagie met de joneke op Siam bevalt, off wat voorderlijcx wesen sal. ’t Is 
jammer dat ’t schip Enchuysen costy geen 5 a 6 dagen eerder en compareerden 
omme de caracque eens te attraperen. Belangende de recommandatie die U. 1. 
voor Pa tan e is doende, vermits derwaerts weynich off geen secours senden 
en can, ick duchte dat aldacr geen geit van noode, maer eer over is, want na 
de Chinesen seggen, soo en sijn dit jaer derwaerts geen joncken gegaen.Doch 
van ’t gene nieus uut het patria ende van U. 1. hebben ontfangen, souden 
evenwel niet connen ontbeeren, alsoo ach te noch te cort comen sullen, alsoo 
’t gebreck van geit ende de noot overal t’ extreme groot is geweest.

Ick bemereke seer wel, dat de schepen en joncken door U. 1. negligentie 
soo lange niet getardeert en hebben, maer sijn devoir ende alle mogelijeke 
vlijt wel gedaen heeft; maer wat baet het, de schepen sijn evenwel te laet 
vandaer vertrocken. U. 1. yver is te groot geweest, gelijck selffs nu wel be- 
mereken can, alsoo de joneke achter gebleven is, ende noch wel voor geluck 
mogen reeckenen soo behouden in Patana gearriveert is; ’t schip Enchuysen 
heeft mede groote risico geloopen. Floe grooten schade de Compagnie ge
leden soude hebben, ende al U. 1. arbeyt verloren wesen soude, zoo ditto schip 
mede niet voorgecommen en ware, can U. 1. selffs wel considereren. Derhalven 
recommandeeren hem mits desen, geen schepen meer soo laet op te houden, 
maer op haer tijt harwaerts aen te depescheren. Al is onsen eysch groot ge
weest soo en was U. 1. niet gehouden meer te voldoen, dan den tijt ende stont 
toeliete. Hoe de joneke de Fortuyne niet na deMoluccos, Amboyna off Banda 
volgens onse ordre, maer herwaerts gesonden is, hebben gesien; ’t is om bester 
wille alsoo gedaen, maer duchte dewyle Don Juan de Silva met alle de Spaen- 
sche macht ontrent Joor is, dat alsnu meerder perijckel loopt. Doch deHeere 
can ’t versien.

’t Is wel dat U. 1. na de Moluccos off herwaerts sende de geplecte damasten 
ende slechte lywaten, die niet venten can. Sandelhout connen voor dees 
tijt niet zenden, alsoo ’t jacht de Starre welck daegelijcx van Timor verwach
tende sijn, alsnoch niet en is gearriveert. Chinesche waeren hebben voor 
Tymor wel grootelijcx gebreck, voornemelijck slechte gele taffen ende geel 
retras, als andere cleenicheden, maer en weten niet off gelegen comen sal, 
om daervan over Jappan provisie te laten doen. Den coop van 200 picol



106 Japan, 14 Mei 1616.

gember ende 100 catty muscus met Jan Martinus gemaect, hopen sal de 
Compagnie dienstich zijn. Wy en connen alsnoch daervan U. 1. niet anders 
zeggen, dan dat de gember seer diere is, alsoo tot noch toe niet altoos ge- 
sien en hebben van ’t cargasoen door Enchuysen gebracht, sijnde het meeste 
noch in ’t schip ende de bevallinge van de heeren mayores niet en weten. En 
laet niet een goede partie tzione off Jappanse campher te zenden, soo haest 
deselve becomen can. Degetroudejappanders alsongctroude vrouwen sullen 
ter bequaemer tijt verwachten. De verbeteringc Elbert Wouters gegeven tot 
72 gulden per maent avoyeren mits desen, gelijck mede d’aenneminge van 
de 2 bootsgesellen. Dat U. 1. d’uutgaende goederen pro rate belasten met 
de schenckagien voor d’ incomende gegeven en vinde niet ongeraden, mits 
het silver daervan exent houdende; U. 1. journael ende grootboeck sullen 
metten eersten verwachten. Wy affirmeren dat U. 1. costy in den raet op deli
bereren van saecken, regieringe ende administratie van justitie de voorgaande 
ordre ende voet houde. De Jappanse bereke souden geerne tot Jaccatra doen op- 
setten, maer alsoo verstae daervan de kiele ende andere goederen in dejoneke 
is, soo en weten niet off sulx gedaen can worden. Het is een abuys dat men de 
toebehoorde van een bereke op twee bodems verdeylt heeft, ’t Gene U. 1. van 
de Japanders ende ontboden bereke verhaelt, hebbe verstaen ende segge daer- 
op alleene soo menigen mensch, soo menigen swijn. Voor mijn part wenschte 
wel dat de Compagnie eenige goede bereken met een partie Jappanders in 
Banda onder ’t commandcment van een bequaem overhooft hadden. Sy sou
den, meene ick, wel in goede disipline gehouden worden, de Bandanesen wel 
benouwen ende een treffelijeken dienst doen, ja al ware het bykans maer met 
den grooten ydelen fame alleene, die onder d’Indiaense natie sijn hebbende. 
Van desen die nu gecomen sijn, en connen noch niet veele seggen, want en 
hebben noch niet gesien. Als U. 1. middele heeft omme de twee bereken, welcke 
verhaelt gereet wesen sullen, te mogen senden, soo vinden geraeden dat de- 
selvige met volck daertoe oversende. ’t Is goet dat U. 1. eenich hout tot tim- 
meringe van schepen op voorraet heeft. De meeninge was ’t schip Nieuw 
Zcelandia dit jaer per costy te zenden, opdat aldaer soude mogen verdobbelen, 
maer het project is door den admirael ende raet in Japara verandert.

Ick geloove wel datU. l.jaerlijcxeen groote quantiteyt vivres voor de forten 
ende schepen soude connen senden, maer en wete alsnoch niet, off deselve 
de Compagnie niet hooger en comen te staen dan de provisien uut het patria. 
Voor dien tijt en connen geen precise ordre geven wat quantiteyt jaerlijcx op 
voorraet prepareren ende affschepen zal, want niet en weten wat capytael al
daer heeft, noch wat gelegentheyt om versenden hebben zal. Den vyant sal 
eerst van onse macht gerescontreert ende vernielt moeten worden eer totsta- 
bilatie van een seeckeren ende vasten stant geresolveert can worden. De reyse
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achten wy dat van Jappan op Banda, Amboyna cnde doorgaens tot Bantam 
toe met het westelijcke mousson bequaemelijck gedaen can worden, mits 
dat de schepen van hier cnde oock van U. 1. van daer vroegh gedepescheert 
worden. Waere Enchuysen te zyner tijt gecomcn, het zoude van hier ge
schiet sijn.

Het geit op interest te nemen is een schaedelijcke saecke; vooreerst en 
sullen sulcx niet behoeven te doen, omme daermede de Chinesen haer goede
ren offte coopen, want alhier nu 2jaren achter den anderen soo grooten slach 
hebben gehadt, dat vooreerst soo geheel grooten cargasoenen niet brengen 
en sullen, off hope ’t selvige genoechsaem met ons capitael te becomen.

Gelove wel soo onse schepen des vyants schepen van Nova Spaengia op 
Manilla vaerende hadden connen rescontreren, dat een cleyne macht bastant 
genouch waere geweest om haer te vermeesteren. Wy hebben hier oock ver- 
staen, soo onse schepen doen anno 1614 Otton innamen voor waeren ge- 
comen, dat lichtelijcken hadden connen vernielen alle de gallioenen welcke 
Don Juan de Silva hier en daer op d’ eylanden liet maken, daermede nu uut- 
gecomcn is, maer wat valt daer op te seggen. ’t Heeft God alsoo gelieft: wy 
moeten trachten de fouten te verbeteren.

De resolutie waeromme volgens onse advyse dit jaer op de craeke van 
Maccau niet gepast en is, hebbe gesien, ende seggen daerop dat U. 1. iver om 
d’ontboden goederen te senden, als vooren te groot is geweest. Wat soude 
’t jacht Jaccatra gebroocken hebben, omme het silver in tijts herwaerts te 
brengen? De vivres hadde de joneke wel connen voeren, ende sulcx gedaen 
sijnde, wat hinder ware het geweest, soo het schip Enchuysen ten quaesten in 
alsulcken gevalle de caraecque hadde gemist ende niet gecomen waere, daer 
nu de jonek met de nootlijekheden evenwel achter gebleven is? Dochdewyle 
voor seecker houdc, alles ten besten uut goeden yver gedaen is, soo en sullen 
ter contrarien niet anders seggen, maer den gedaenen daet evenwel lauderen 
ende U. 1. recommanderen ’t zelvigc alsnu te verbeteren.

Nopende ’t gene U. 1. den Chinesen handel aengaende is discourerende, in 
’t principaele ben mede van opinie, ende hope soo haest den tijt ende staet 
sulcx lyden can, een goet capitael by den anderen becomende, in China 
nieuwen ondersoeck te doen.

Tot het jacht Jaccatra is een schipper medegaende. Soo Willem Janszen 
niet gesin t en is langer te blyven, sullen hem aen soo goede passagie helpen, 
als eenichsints doenlijck wesen sal, wantdenselven endesyne merite wel kenne. 
De bassen door signeur Brouwer medegenomen, sijn nae ’t patria gesonden 
ende sullen daervoren toecomende jaer retour verwachten. Soo een bequaem 
constapel die cruyt maecken can, alsoock een metacle stuck van 12 a 18 ® op 
dese nieuwe schepen te becomen zy, sullen U. 1. daermede versien, ende sal
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daervan neflens desen particuliere notitie gaen. Van de 3 coperestucken door 
U. 1. gegoten en connen alsnoch geen seecker bescheet geven.

De rest van ebbenhout gelieve U. 1. niet eerste gelegentheyt te zenden. Het 
Engels jachtd’öwrfwZfT' is alhier den 7 May gearriveert, ende hebben daerdoor 
ontfangen U. 1. missive van den 5 Martius en gesien hoe den prijs van de 
rouwe zyde was rysende. Wensten-wel dat U. 1. meteen goede partie mochten 
versien. De 6 Japonesen sijn ons gelevert ende sullen het ebbenhout daegelijcx 
lossen. Van de provisie voor ons gesonden bedaneken U. 1. seer. Seyldoeck 
senden voor ’t jacht niet, alsoo ’tzelvige hier hoochnoodich van doen hebben, 
ende hem met Coreas lywaet wel sullen behelpen.

Met U. 1. stemmen wy goet wesen sonde dat men precise ende distincte 
ordre gave, hoeveel silverende wat quantyteyt van coopmanschappen, vivres 
ende andersints begeeren gesonden te hebben, alsoock, by gebreck van capy- 
tael, wat U.l. alsdan senden off naerlaten sal. Wy sullen letten soo claere ende 
distincte bescheeden te geven, als eenichsints mogelijck zy. Verleden jaer 
hebben hierop oock wel gelet gehadt, ende alsoo de coopmanschappen door 
ons geeyscht seer weynich sijn geweest ende U. 1. niet meer vivres conde sen
den dan ’t schip ende joneke conden voeren, welck een cleen geit bedraecht, 
dunekt my, onder correctie geseyt, U. 1. niet beducht behoort geweest te sijn 
wat senden off naerlaten soude, dewyle middel hadde omme een en ander 
ten naesten te mogen voldoen, gelijck ook gedaen heeft. Te dien tyde conden 
wy geen ander ordre geven, en als U. 1. in alsulcken gevalle cappitael gebreect, 
sal mits desen veradverteert wesen van clcx wat te zenden, soo silver, vivres 
als coopmanschappen, die geeyscht mogen worden, maergeen ander, gelijck 
den sin van onsen voorgaenden eysch oock medebrengt, daervan omme pro- 
lixiteyt te schouwen geen vorder verhael off uutlegginge doen sal.

Aengaende de parangs, alsnoch en connen van de bevallinge niet seggen. 
Toecomendejaeren sullen geene verwachten, maer gelijck U. 1. verhaelt tegen 
’t jaer 1617 noch wel een partie doen prepareren; dan geen soo grooten quan- 
titeyt als dese, tot naerder ordre.

U. E. sy veradverteert dat de heeren mayores advyseren, geen lackwerck 
meer nae ’t patria begeeren gesonden te hebben. Het Jappansche lackwerck 
is wel schoon, maer comt soo diere te staen, dat d’ uutgeleyde penningen 
daervoren niet wel connen becomen, daeromme sal U. 1. wel doen ende hem 
van de gecochte pertie soo ’t eenichsints doenlijeken is ontslaen, al soude 
U. 1. daeraen een goede penninek verliesen, want herwaerts aen geen lack
werck dient gesonden, te meer ’tzelvige mede teveel plaets in de schepen 
neempt.

Aengaende het silver, het rouwe off ongegoten berchsilver staet de Chi- 
nesen wel aen, maer het andere begeeren niet hooger aen te nemen dan ’t ge-
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wichte van 100 realen ten hoochsten; 5 per sento opgeit hebben alreede ge
boden, dan sy en ’t willen ’t daervooren niet aennemen, blyvende alsnoch by 
den eysch van 10 ten hondert, soodat daerdoor alsnoch van geenige goederen 
prijs gemaect hebben. Hoe accorderen, sullen sal den tijt leeren, ende U. 1. 
naermaels vernemen.

De plancken noch bal eken en hebben wy niet gesien, doch en sendt ons 
daervan geen meer tot naerder ordre, want in dese quartieren geen gemeen 
hout gebreect. Heele schoone, groote schepen souden wel connen maecken, 
als het aen timmerlieden niet gebraecke ; ses schepen, behalven reparatie aen 
andre, sijn hier voorgaende jaer van de kiel aff verdubbelt. Paerden costende 
Compagnie veel geit, ende U. 1. als de vrienden veel moeyten. Een aengenaem 
gelaet is den grooten beest daervoren tonende, maer laethem voorstaen daer- 
aen bespeurt (soo my dunckt) dat het nu met ons niet verkerven can, want in 
plaetse wy den tol van den peper meenen te verminderen is hy tegenwoorde- 
lijck nieuwen tol eyschende van oliphantstanden ende sandelhout alhier ge
lost, welck wy voor desen resoluitelijcken hebben geweygert. Met aengeslagen 
edict heefft ditto pangoran aen een yder verboden dat niemant hem vervor- 
dere de tanden ende sandelhout te coopen voor en aleer den tol van ons be- 
taelt sy, off dat zy soowel het incomen voor ons als het uutvoeren voor hen- 
sclven sullen betaelen. Is dit niet een fraeyen danek? Hoe meer deucht d’ 
onredelijeken gedaen wort, te meer peck werpen wy in ’t vier dat vreesende 
sijn ; maer hebbe wel moet de generale Compagnie met Godes hulpe daervan 
ontlast sullen sien.

Alsoo twee cruytmeulens na Amboyna sijn gebracht, ende daer opgeset 
sullen worden, dient U. 1. ons jaerlijcx een goede partie solpher ende sal
peter voor eygen provisie te zenden, anders soude ons de molens ende cruyt- 
maekers onnut wesen. Derhalven gelieve hierop te letten, ende ons versien. 
Van stael connen noch geen bescheet geven; het rouwe en sal niet genut 
connen werden.

Met de crabmce weten alsnoch geen wech. Scherpen en hebben niet ge- 
eyscht gehadt, want elck daervan een tegensin is hebbende, vermits de randen 
wclcke om de coegels sijn, daerdoor voor desen op Maleyo een halffcartouwe 
geborsten ende diversche parsoonen verongcluct sijn, soo dat een yder daer
voren vreest. Derhalven en senter geen meer, tot naerder ordre.

’t Spiaulter is na de Cust gesonden. Loot en is hier niet tebecomen. D’En- 
gelsen hebben wel een goede partie, maer en willen ’t niet dan duire per con
tant vercoopen, daertoe niet wel gesint en sijn, alsoo haer niet geerne aen geit 
soude helpen, ’t Gene voorder de negotie aengaende alhier gebreect sal U. 1. 
in nevensgaende memorie bevinden.

Wy hebben goetgevonden dit schip den Smarten Z^ww(nieus God loffuut
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het patria gecomen) per costi te zenden, eensdeels omme het Siamse carga- 
soen van Sangora derwaerts te brengen, maer voornemelijck omme na de 
caraecke van Maccau te staen. Tot den eysch van twee schepen welcke U. 1. 
ende den raet ten dien fyne is doende, en hebben voor dees tijt niet connen 
resolveren, vermits versekert sijn Don Juan de Silva met allesyne Manillasche 
macht in February passato ontrent Joor ende Mallacca gearriveert is, hopen
de dat de vrienden de caraecke rescontrerende met dit schip wel sullen ver
meesteren, alsoo ’t zelvige cloeck, wel gemonteert, van volck en de alle noot- 
lijckheden wel versien is, ende alsoo de Chinesen dit jaer, als voren is geseyt, 
niet gebrocht en hebben, connen U. 1. voor dees tijt niet senden dan mede- 
gaende beuselinge; toecommende jaer hoopen een schoone groote pertie 
rouwe syde te becomen. Alsoo in aller manieren nae ’t patria soo grooten 
retour dient gesonden als eenichsints mogelijck is, sijn wy genootsaect na 
Patana ordre te geven, dat meest alle de retoeren, welck voor ’t patria dienstich 
hebbende sijn, herwaerts senden, in vougen dat U. 1., welck my leet is, vandaer 
mede geen rijck cargasoen becomen sal. De lasten van de heeren mayores 
ende Godt betert de nieu geleden schade aen ’t eylant Mauritius sijn soo groot, 
dat nieuwe vruchten senden moeten, opdat de hope niet verlooren worde. 
De schepen de Geünieerde Provintien ende Banda sijn met alle haer last God 
betert, den generael Both ende ontrent de helft van volck, aen ’t eylant Mau
ritius door een schrickelijcke orcaen seer deerlijck gebleeven. Gelderlant 
wierde genootsaect daer te blyven, ende is het schip Delfft met een jacht al- 
leene voortgeraect, niet wetende off te recht sullen wesen gecomen, gelijck 
U. 1. door de vrienden breederverstaen sal, want ons den tijt niet en gunt veel 
redenen te gebruycken. Hoe d’ Almogende d’ heer generael Reynst mede ver
lost heeft, sal U. 1. mede wel vernemen. God verleene ons een goeden regent, 
ende syne divine genade.

Dit schip hebben wy medegegeven U. 1. resolutie met de vrienden costy 
den 2 Maert genomen, met ordre daerby dat soo in ’t gaen als keeren haer 
uutterste devoir sullen doen omme de Portugiese craecque van Maccau op 
Nangasacque varende te vermeesteren. Soo het in ’t gaen mist, bevelen U. 1. 
ende de vrunden mits desen, eenige goede apparentie siende, dit schip ende 
macht in ’t keeren daertoe te gebruycken, ende haer uutterste vermogen ende 
devoir te doen omme den vyant eens te attraperen, mits ons in alsulcken ge
valle met het jacht off een joncke de vivres ende soo veel silvers sendende, 
als gereet hebben sal; doch soo een off ander naergelaten most worden, sal 
’t voor de Compagnie beter wesen dat wy een jaer het Jappanse silver ende 
vivres ende sylieden de craecke derven. Wenste wel dat een paer oorlochsche- 
pen daertoe mochten gebruycken, maer ’t en wilt schijnt het alsnoch niet 
wesen. Met des vyants armade moet eerst feest gehouden worden. Omme de
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caraecque in Nangasacque te doen aentasten, soo een dach 2 off 3 voor dit 
schip aldaer arriveerde, is een saeckedacrop voor dees tijt geen finale resoluite 
ordre connen geven. U. 1. dient behendelijcken by eenige grooten sijnne vrien
den te onderstaen, soo een diergelijcke daet by eenige cappiteynen off sche
pen sonder U. 1. wete wierde begaen, hoe ditto cappiteynen aldaer arriveren-

* de varen souden, ende off met een goede partie van den buyt d’oogen der 
regenten wel souden doen luycken; ende na de bescheeden die hierop becomt 
dient hem op dit stuck met den raet te reguleren. De toegewesen joncke 
schijnt wel bewillinge mede te brengen, maer evenwel en connen te dien 
aensiene voor de tijt van hier geen precyse ordre geven omme den vyant tot 
in Nangasacqui aen te tasten. Ick ben van opinie soo een schip met de caraecke 
doorginek, dat U. 1. geen last zoude lyden maer met vereeringe wel voldoen 
connen. Dit is myne presumptie, daerop nochtans niet bouwen mogen; indien 
U. 1. daervan kennisse heeft soo mach met de saecken wel voortvaren, inge
valle het alsoo voorviel.

Alsoo tegenwoordelijck niet sonders dan vivres, welcke U.l. na sijnadvyse 
gereet hebben sal, sijn ontbiedende, hebben wy den Swarten Leen ordre mede
gegeven, ingevalle geen goede apparentie worde gesien omme de craecke te 
vermeesteren, dat costy niet langer dan tot ontrent ultimo November sullen 
vertoeven. Derhalven sult wel doen dit schip in alsulcken gevalle, can ’t niet 
eerder geschieden, ontrent dien tijt herwaerts te depescheren, mits latende 
Patane aendoen off verby loopen na dat op d’ advysen van Patane by den 
raet ten besten goetgevonden sal worden.

Tot op dato den 10 deser aldus verre geschreven hebbende is hier wel aen- 
gecomen de joncke de Fortuyne> daervan de Heere gelooft zy, want grootelijcx 
over deselve beducht sijn geweest. Onder de Jappanders (alsoo de stereste 
waren) hebben eenige haer seer moetwillich gedragen, daeromme dient U. 1. 
als weder volex aenneempt alsulcke mutine rabauwen als eenige van dese 
sijn (ende altemet onder onse natie mede loopen) sooveel uut te monsteren 
als eenichsints mogelijck is.

Ick hadde wel gewenst, dat U. 1. ons alle het ebbenhout hadde gesonden, 
inplaetse van het hout ende scherp, welck niet en hadden geeyscht, maer 
wel eenige schoone plancken, daermede eenige extraordinaire verstonden, 
gelijck my signeur Brouwer verhaelde, dat in Oudt Zeelandia medebrachten.

- My verwondert U. 1. niet gedacht heeft, hoe ons alhier noyt swalpen ende 
plancken hebben gebroocken. De Jappansche vrachten vallen te costelijck 
om diergelijcke cargasoenen te voeren, ende daeromme soo heerlijck surprinse 
op den vyant naer te laten. Met eerste gelegcntheyt, als voren hebben geseyt, 
gelieve U. 1. herwaerts te zenden alle het ebbenhout welck noch in esse heeft, 
alsoo hier verstaen dat het nae ’t patria seer dienstich ende wel 5 percento



r

112 Japan, 14 Mei 1616.

het met schepen 
de vivres ende geit

beter dan ’t hout van Mauritius is. De veroverde joncke soo 
niet gelegen compt can U. 1. daertoe als tot zenden van 
gebruycken. Doch het waere seer goet, dat het hout in December toecomen- 
de bequamen, omme ’t zelvige dit jaer noch na ’t patria te mogen schepen.

Gelegen theyt van schepen ende bastant capitael hebbende, sal U. 1. na 
Patane soo veel silver senden, als verstaen can Heindrick Janszen van noode 
sal hebben. Ende ingevalle na Patana niet senden can, sal alles herwaerts 
senden, opdat Patane van hier tegen toecomende jaer mogen versien.

Alsoo de gember seer diere compt te staen, soude ick geraden achten dat 
U. 1. geen partie contracteert, voor en aleer uut het patria advyse becomen, 
hoe deselve de heeren mayores bevalt. 20 a 30 tanden sullen U. 1. van Patane 
geworden. *

Belangende den stant, ende ’t gene passerende is: voor Mallacca hebben 
onse schepen, gelooft sy God, over de Portugese macht een goede victorie 
bevochten, gelijck U. 1. door de vrienden wel verstaen sal. Soo ons desseyn 
door ondercruypinge van d’Engelsen niet verhindert ware geworden, houde 
voor seeckerdat met de genade Gods alle de Spaensche macht van Don Juan 
de Silva mede verslagen soude hebben. Door ons eygen foute is voorleden 
jaer op Pouleway een verlooren tocht gedaen. De macht is weder derwaerts 
ende sijn wy daegelijcx tsucces te hooren verwachtende. In ’t fort Combelle 
heeft voorleden jaer d’Engelsche vlagge gewaeyt, maer wierden haest weder- 
omme verdreven, ende is daerinne des Compagnie’s garnisoen geleyt. Met 4 
schepen sijn d’Engelsen wederomme derwaerts, dan soo van haer quaet des
seyn niet desisteren, conde wel gebeuren dat quaelijck getractecrt wierden, 
alsoo in alsulcken gevalle volcomen commissie gegeven is. Van d’ongeluckige 
tydinge van ’t eylant Mauritius gecregen gaet neffens dese copie.

Dese Jappanders welcke wederkeerende sijn, hebben haer gagie betaelt 
voor den tijt tot Bantam gedient, gelijck tevoren mede in de Moluccos 
gedaen is. Sy pretenderen dat noch hebben moeten tsedert van Banda ge- 
licentieert werden, totdat tot Bantam aen lant gingen, maer alsoo geen reeckc- 
ninge noch wy daervan geen kennisse hebben, is haerlieden actie van haere 
pretentie gegeven, ende sal U. 1. deselve op borchtocht, om haer te voldoen, 
betalen.

In Bantam adi 14 Mayo 1616.
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68. — INSTRUCTIE
VOOR D’E. MARTIN VAN DER STRINGEN, OPPERCOOPMAN, ENDE CORNELIS 

CLAESZEN, SCHIPPER OP ’T SCHIP DEN SWARTENLEEUW, 11 MEI 1G16.

Op het aldcrspoedichste sal U. 1. rechtdoor na Pattane seylen, ende van- 
daer volgens ordre van d’E. Heindrick Janszen na Sangora omme daetelijck 
inne te nemen al het cargasoen, welck voor Jappan dienstich gcreet is 
leggende.

Soo haest eenichsints mogelijck is, sullen de vrienden vandaer vertreckeh, 
in compagnie van ’t jacht Jaccatra offte sonder, na dat op de consideratie 
voorgeleyt in onse missive aen Heindrick Janszen geschreven by den raet in 
Pattana goetgevonden sal worden; ende alsoo dit schip voornemelijck na Jap
pan wort gesonden, omme de caraecque van Maccau op Nangasacque varende, 
hetsy in ’tgaen off commen, soo ’t mogelijck is te attraperen, sullen de vrien
den van Sangora na Maccau vaeren, off volgens medegacnde arrest in Jappan 
genomen, Maccau schouwen om niet ontdeckt te worden, ende hun begeven 
tusschen de vaste custe van China ende d’ eylanden genaemt Lequeos Peque- 
nos, boven Isla Formosa, ende aldaer blyven cruysen tot den 15 July toe- 
commende, na dat in Pattane met den raet geraetsacmst gevonden wort van 
beyde gedaen dient omme de craecke niet te missen. Desen tijt sonder de 
caraecque te vernemen gepasseert sijnde, sult dan u cours van Cabo Sanbor 
nae het eylant Meaxama setten, ende ontrent den hoeck van Gottho tusschen 
het eyland byhouden, sendende het jacht off andere advyse langs de cust 
van Nangasacque, alwaer van Sr. Specxeen advijsberekesullen rescontreeren, 
met advyse off de craecke gecomen is, offte noch comen sal, ende waerna 
hun vorder sullen hebben te reguleren. De Portugese craecke, andreschepen, 
jachten, galleyen, joneken off andersints van den vyant bejegenende, sullen 
de vrienden haer uutterste devoir ende vermogen doen omme deselve met 
haere parsoonen, schepen ende goederen te vermeesteren, brengende alles 
onder behoorlijeke factuire, register ende verseeckeringe na Firando, off her- 
waerts aen, na dat best gelegen compt.

De caraecke veroverende sullen de vrienden op het spoedichste weder her- 
waerts keeren, met alsulcken silver ende alsulcke goederen als by Sr. Specx 
ende den raet aldaer goetgevonden sal worden te schepen, maer ingevalle 
op d’ uutreyse de craecke commen te missen, ende cenige apparentie gesien 
wort, daerop verhoopen wat goets te doen, soo sult u beste doen omme de 
caraeque van Nangasacqui na Maccau keerende te attraperen, al waere het 
oock dat ghylieden genootsaeckt waert het N. O. mousson daeromme te laten 
verloopen, naercommende te dien fijne alsulcken voet, als by den raet in 
Firando ten besten sal worden geraemt; mits alvorens in den raet wel lettende,

8
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69. — MEMORIE
VAN ’T GEENE Sr. JACQUES SPECX, OPPERCOOPMAN IN FIRANDO, VAN 

JAPPAN HERREWAERTS SENDEN ENDE OOCK NAERLATEN SALL, 14 MEI 161G.

I

I
I
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Vooreerst recommanderen U. 1. soo der geen goede aparcntie is omme iets 
goets op de caraecque te mogen doen, metten eersten harwaerts te zenden 
alle het hout, welck costi in esse is, te weten soo haest gelegenheyt heeft, 
ende ’t selve sonder verleth van meerder saecke can geschieden. Het waerc 
goet dat ditto hout tegen December toecommende bequaemen, omme met 
de schepen voor ballast nae ’t patria gesonden te mogen worden.

Gesouten vlees, speek ende vis sal U. 1. jaerlijcx wederomme een maetc- 
lijcke partie senden. De quantiteyt en connen eygentlijck niet nomineren,

ende eerst ordre gestelt wesende op ’t retour van silver ende vivres welck in 
Jappan veerdich wesen sullen, volgens hetgene desen aengaende sijn advi
serende.

Ingevalle eenige joneken comen te rescontreren, daerinne geen Spaenjaer- 
den, Portugiesen, haer adherenten noch onvrie goederen werden bevonden, 
recommanderen ende bevelen U. 1. deselvige neutraele ende vrie natie aen 
haer joneken, persoonen noch goederen niet te beschadigen, noch toe te staen, 
dat hun misdaen worde, maer ter contrarien haerlieden beleeffdelijck te res
contreren, ende vrie onbeschadicht te laeten passeren, haer alle faveur ende 
vrientschap bethoonende.

Na de tydinge die hier sijn hebbende, conde wel sijn dat de caraecke ende 
’t convoygallioen, welck in Malacca verwacht wierden, ditjaer niet voortge- 
comen, maer in Maccau overgebleven waeren, daerop U. 1. dient te letten, 
ende alsoo den vyant met een goede macht van schepen, galleyen ende an- 
dersints in U. 1. wech is houdende, soo sult gewaerschout sijn het schip ach
ter schootvry te maecken, gestadelijck slachveerdich op U hoede te varen, 
ende wel voorsichtelijck de custe van Pattane aen te doen, off den vyant per 
avontuure derwaerts waere gegaen, opdatter (welck God verhoede) geen on
geval en gebeure.

Byaldien de craecke op d’ uutreyse gemist, ende in Firando geen goede 
apparentie worde gesien omme deselve in ’t keeren te mogen vermeesteren, 
sal U. 1. daer niet langer vertoeven dan ten uuttersten tot ontrent ultimo 
November, als wanneer recht toe recht aen herwaerts keeren, off Patana weder 
aendoen sullen, na dat by den raet aldaer geraetsaem wert bevonden.

Adi 14 Mey anno 1616, in Bantam.
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goede partie

alsoo noch niet en wete hoe de gesonden partie bevalt, doch als de vivres alsoo 
sijn, dat apparent is, niet wel goet geconserveert connen worden, gelijckU. 1. 
van het vlees verhaelt dat het door syne magerheyt in ’t zout selffs vertiert, 
geheel drooch ende sponsachtich worden sal, soo en sent daervan geen altoos, 
offte zeer weynich, want met quade vivres niet gcdient en sijn, noch geholpen 
connen worden. Maer als het vlees, speek ende de vis goet sijn, wel ge- 
havent, ende alsoo gesouten worden, dat haer een tijt lanek goet connen con- 
serveeren, sal U. 1. ons een goede partie senden, dat is te verstaen soo veele 
offte soo weynich na dat U. 1. van den Swarten Leen vernemen sal de geson
den vivres bevallen, ende na dat degene die becomen can, goet offteslecht sijn, 
mits dat dese vivres soo vroech werden gesonden, datze tydelijeken tot Ban
tam, in de Moluccos, Amboyna offte Banda mogen arriveren. Boomolie, traen 
ende verekensbooter sullen jaerlijcx mede partie verwachten, gelijck oock 
een goede partie boontgiens.

De gecontracteerde partie geconfyten gember en muscus sullen oock ver
wachten, maer gelijck in missive hebben verhaelt alsoo diere is, sonde niet 
geraden achten meer op contract te coopen, voor en allecr uut het patria be- 
vallinghe vernemen.

Chinden off campher, te becomen sijnde, souden geerne een 
hebben.

Tot vordere proeve sal U. 1. ons cenige cabels ende lichte cabeltouwen 
senden. De anekers vallen te diere, meene oock de gegoten niet wel goet con
nen wesen, daeromme geene te zenden.

Twee dosijn cabelen goet van dingen, ende oncostelijck gemaeckt, omme 
op jachten te gebruycken.

Solpher ende salpeter sult jaerlijcx goede partie senden omme selfs te ge
bruycken, alsoo van ’t patria twee cruytmolens gecomen sijn, ende in Am
boyna gestelt worden. De solpher meene ick voor de Custe wel dienen sal, 
maer en hebben daervan noch geen bescheyt.
Naer dc ruympte off gelegentheyt van schepen sal U. 1. herwaerts zenden de 

2 Jappanse bereken, met volck daertoe, welck advyseert gereet wesen sullen. 
Isser geen ruymte soo en sent ons eene, off vertoeft daermede tot het naest 
jacr, eer U. 1. het ebbenhout achterlaete, lettende soo goeden volck te zenden 
als becomen can, ende voornemelijck een goet couragieus hooft over deselve. 
D’ overste over de Jappanders alsnu gesonden schijnt al te goet off te slap te 
wesen. Sent oock met elck schip niet meer volck, als d’onsen overheeren 
connen.

Dc voorgcmelte vivres ende provisien geprovideert wesende, sal U. 1. ’t 
resterende cappytael in silver senden, ende anders niet, en dat meest in soo- 
vccl ongegoten berchsilvcr als becomen can. Mach het geen ongegoten berch-
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silver wesen, soo sent soo fijn gerafyneerden silver als de realen sijn, ende 
dat in staven off andere plaeten sonder Jappanse teeckenen o ff geschrift daer- 
op geslagen, want het de Chinesen, alsoo ick verstae, dies te aengenaemer 
wesen sal. Het silver alsnu gesonden, wort bij haer 8 percento min dan realen 
gevalueert. Dit jaer wort hier geseytersijn naPatanageen Chinesche joncken 
gegaen; hoe het toecomende jaer sal lucken en wete niet. Soo U. 1. verstaet 
derwaarts silver dient gesonden sal Heindrick Janszen eerst versien, ende de 
rest sooder noch wat overblijft herwaerts zenden, doch en sent op twijffelende 
advyse na Pattana niet, maer alle het silver in sulcken gevalle herwaerts, al
soo daermede altoos wel wech vinden sullen, en het silver ons niet t’ onpas 
comen can.

Van spijckers sijn vooreerst wel versien. Lackwerck en begeeren deheeren 
mayores niet meer gesonden te hebben, daeromme is ’t doenlijck dient hem 
van de partie welck besteet heeft te ontlasten, al soude het met verlies ge
schieden.

Parangs hebben vooreerst genouch, daeromme sal tegen ’t jaer 1617 mede 
maer cleyne partie doen prepareren.

En sent ons geen meer coper, coopere plaeten, iser, stael, scherp, bylen, 
schoppen off spaeden tot naerder ordre, noch oock geen houdt, swalpen, 
planeken, hantspaecken, wielen tot rampaerden, bijlstelen noch diergelijcke 
beuselinge, doch alsser plaetse in de schepen over is, soo iets op voorraet 
heeft, sent het beste daervan, opdat het niet onnuttelijcken vergae, maer sulx 
niet als U. 1. wel weet hier genouch becommen connen, sonder het ebben
hout achter te laeten off daeromme schepen te retarderen; wel te verstaen 
dat in esse houde ’t gene U. 1. tot timmering van schepen heeft vergadert.

Rijs, broot, noch meel sal U. 1. mede niet zenden, dan seer weynich, alsoo 
hopen in Japara rijs genouch becomen sullen.

Met de spiessen ende Jappanse roers sal U. 1. mede naerder advijs ver
wachten.

De crabmee, na ick verstae, is vergaen ende geheel crachteloos.
Dewyle het gieten van ’t geschut diverse reyse soo quaelijck geluckt is, 

ende de gegoten stucken noch niet gesien noch beproeft hebben, en con
nen daerop voor dees tijt geen bescheyt geven; evenwel vinde niet onge
raden dat andermael ondersoeck doet, off het gieten beter ten effect can 
brengen.

Op de stuckwercken off zydelaeckenen sullen metten eersten mede be
scheet geven, doch achte dat deselve te diere sijn.

De ysere ende metaele schyven sullen te zyner tijt, van noode wesendc, 
gebruyct worden, doch en sent tot naerder ordre geen meer.

In Bantam adi 14 May anno 1616.
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70. — JAPARA.

AEN JACOB VAN DER BURCHT, PER DE JONGE DE FOJITUYNE, 26 MEI 1616.

Nacr het schryven van de voorgaende hebbe verstaen de gesonden solpher 
geheel slecht en steenachtich sonde wesen, derhalven sal veradverteert zijn, 
goede of geene te zenden.

Het speek ende gesouten vis wort my geseyt alsnoch goet bevinden, der
halven mach hem hierinne naer ’t voorgaende reguleren.

In Jaccatra adi 18 ditto 1616.

Het voorgaende is copie van de onsen gesonden per Malleyse joneke, welcke 
inhoude mits desen confirmere. Tsedert hebben per de Stcrre ontfangen 
U. 1. missive van den 16 stanti, ende verstaen de rijshuysen volmaeckt waeren. 
U. 1. sy veradverteert dat niet min als ongeveerlijck 500 coyangs rijs van noode 
sullen hebben, daeromme en laet niet metten eersten sooveel te coopen, als 
becomen ende bergen can, ende dat van den alderbesten, want ons volck geen 
slechten rijs dienen te geven, als men goede becomen can, ende de slechte en 
is nieuwers niet begeert dan in tyde van noot, ende by gebreck van andere.

Dese gaet per Jappanse joneke de Fortuyne genaempt, waerinne seecker 
hout, ebben, coegels ende andersints geladen is. U. 1. sal alles costi lossen, 
de joneke daerna wederomme vol rijs laden, ende deselve metten eersten 
herwaerts depescheren. Laet alles aen lant lossen, sooder noch geen schepen 
gecomen en sijn, maer ingevalle eenige intijts arriveren, sult het ebbenhout 
in alsulcke schepen overschepen als nae ’t patria gedestineert mogen sijn. 
Soo niet, sent het dacrnaer met andere herwaerts aen, alsoo ’t zelvige metten ' 
eersten dient nae ’t patria gesonden. Hetgene U. 1. aldaer off eenige schepen 
van ’t houtwerek dienstich is, moocht wel besigen. De rest, gelijck mede de 
coegels en scherp, sult over de schepen verdeylen, off innewaerts zenden, 
na dat gelegen commen sal. Den olie ende asijn sult aldaer bewaeren, ende 
dacrnaer innewaerts voor de forten senden. De 7 potten Japponsen attoensal 
U. 1. aen de schepen verdeylen, die qualijck van vivres versien mogen wesen.

Wy recommanderen U. 1. dese joneke op het spoedichste met goeden rijs 
volladen weder herwaerts te senden, gelijck mede den peper met een van 
d’eerste schepen. Connende goeden sappon tot redelijeken prijsbecomen, sent 
ons met de schepen een goede partie, isser ruymte. Van goeden calck tot 
redelijeken prijse te becomen vergadert vrij een groote partie, als deselve 
wel bergen condt, want op een ander plaetse wel te passé comen sal, die U. 1.
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71. — MOLUCQUES.
AEN DEN GOUVERNEUR REAEL, PER ’T SCHIP DE GALIASSE, 26 MEI 1616.

overschiét. Wy senden tot U. 1. behulp een assystent; imployeert hem daer 
den besten dienst can doen.

Het jacht daervan Sr. Breeckvelt geschreven heeft, is overlange van Succa- 
dane gekeert ende na Jamby vertrocken.

In Jaccatra adi 26 Mayo anno 1616.

Alsoo na Jamby aen den oppercoopman An dries Soury geordonneert heb
ben, ingevalle Donjuan de Silva metsijn vloote hem alsnoch ontrent Mallacca 
is onthoudende, dat hij U. E. met een van de schepen off jachten adviseere 
alle des vyants gelegentheyt ende intentie, voor sooveele eenichsints ver
nemen can, byaldien de Moluccos ontrent primo a half Augusty toccom- 
mende can worden beseylt, opdat d’ E. heeren daerop in d’ imploy van des 
Compagnie’s generale macht alsulcken regardsouden mogen nemen, dat haere 
E. arest dies te beter ten besten dienst van de generale Compagnie ende neder- 
lage onser vyanden gedie, soo ist dat dese alleene dienen sal tot een groete, 
ende couverte van d’ ingeslotene van d’ heeren Mayores uut het patria ont- 
fangen door de schepen den Swarten Leeuy Berger boot endt Galiassc, wclcke 
God loff ultimo April passato tot Bantam wel sijn gearriveert. Onse jonekste 
is geweest per ’t schip Nieuw Zeelandia dato den 7 Marti passato, welckc 
hopen U. E. wel sal geworden sijn. Tsedert, namentlijek op den 10 April, heb
ben verstaen hoe Don Juan de Silva met alle syne macht ontrent Joor arri
veerde, cort nadat d’ E. heer admirael met onse vloote vandacr vertrocken 
was. Den coninck van Jhoor heeft ons gesonden originele missive door ditto 
Donjuan op dato den 28 February aen syne Majesteyt geschreven, daerinne 
weder is eyschende de stucken door d’ E. raet aen ditto coninck vereert, de- 
welcke hem geweygert sijn. Ick hadde gemeent den vyant hier met zijn macht 
gecomen soud hebben, gelijck de Malleyen oock rapporteerden doen souden, 
maer ’t schijnt het verlies van de Portugiese gallioens haer desseyn geschort 
off verandert heeft.

Van Jappan sijn hier aengecomen ’t schip Enchuysen ende een jonek de 
Fortuyne genaemt, ons medebrengende 36.000 realen aen silver, ende diverse 
vivres, als andere provisien. Van Timor is den 24 stanti gekeert het jacht de 
Sterre vol sandelhout geladen. Uut China sijn hier dit jacr aengecomen drie 
Chinese joneken, dan hebben niet sonders dan grove Javaense waeren ge
bracht. Anders en is hier tsedert onse jonckxstc niet sonders geinnoveert.
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72. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURY, PER DE GALIASSE ENDE BERGERBOOT, 26 MEI 1616.

Voorgemelde schepen nieus uut het patria gecomen hebben mede gebracht 
17 kisten geit, ende van speek ende vlees soo heerlijeke provisie als oyt door 
de heeren Mayores gesonden is, derhalven sal goet wesen, dat U. E. tot pro
visie van de Moluccos voor toecommende jaer soo veele lichte uutde schepen 
die herwaerts souden mogen worden gesonden (omme het heen ende weder 
voeren te verhoeden), als voor de forten ende schepen aldaerwesendc nodich 
is. Wy sullen alsulcke schepen alhier wederomme genouch versien.

In Jaccatra, adi 26 May 1616.

Alsoo naer het vcrtreck van de jachten de Halve Maen> Vlissingen ende 
Jamby uut het patria Gode loff wel aengecomen sijn de schepen den Smarten 
Leeuw, Galiassc ende Bergerboot, hebben wy goetgevonden de Galiasse ende 
Bergerboot daermede desen gaet per costi te senden, hopende dat de Mane- 
cabers affgecomen sullen sijn, ende dat U. 1. een goede partie peper versamelt 
sal hebben, off dat ditto Manecabcrs haest comen, ende U. 1. de last eerlange 
zal connen becomen, hetwelcke seer geerne sullen vernemen.

Nevens dese gaet copie van ’t gene per voorsz. jachten hebben geschreven, 
hetwelcke confirmerende sijn. Voor desen hebben U. 1. gesonden copie van 
een missive door den secretarius van den generael Botth zaliger van ’t eylant 
Mauritius geschreven, opdat U. 1. sonde sien hoe grooten ongeluck de gene
rale Compagnie aldaer, God betert, overgecomen is, ende consequentelijcken 
hoe nootlijeken alle mogelijeke neersticheyt ende uutterste devoir gedaen 
dient, omme de schade te verwinnen, ende dies te meerder retour nae’t patria 
te zenden, opdat onse meesters de sware lasten mogen vervallen, ende de parti
cipanten eens eenige vruchten mogen becomen. Alsnu senden wy nevens 
dese copie van missiven door de heeren mayores van ’t patria geschreven, 
daerinne U. 1. sien sal, hoe instantelijeken haer E. (welcke het ongeluck aen 
’t eylant Mauritius voorschreven noch niet eens bewust was) om retour sijn 
schryvcnde. Derhalven bidde ende recommandere U. 1. op ’t alderhoochste, 
niet alleenc soo veele te doen dat dese schepen ende de voorgaende jachten 
op ’t spoedichste geladen worden, maer alle den peper op te coopen die 
eenichsints becomen can. Wy hebben daertoe een tamelijck cargasoen ge
sonden, ende senden daerenboven als nu wederomme 16.000 realen in contant, 
te weten met elck schip 8000 realen. Heeft U. 1. meer schepen, jachten, geit 
off goederen van noode, sal wel doen ende ons datelijck daervan advyse
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geven; wy sullen U. 1. sooveele mogelijck is versien. Isser met geit noch goe
deren geen quantiteyt van peper te becomen, adviseert ons datelijck mede, 
ende sent het geit wederomme opdat ons daernaer mogen reguleren.

Opdat U. 1. ons in aller yle van alles dies te beter volcomcn advijs soudt 
mogen geven, senden wy een roeychaloupe, welck ick meene beter dan de 
jachten langs de wal in ’t mousson sal connen opcomen. Soo U. 1. deselve 
herwaerts sent omme hem van de jachten niet teontblooten, maer de schepen 
daermede te laden, sal goet wesen, dat U. 1. van den coninck van Jamby een 
recommandatie aen den coninck van Palimban medegeeft opdat van de 
Palimbanners langs de cust vaerende niet quaelijck gerescontreert, maer van 
noode wesende wel getracteert worden.

Soo U. 1. na Andrigiry niet gesonden en heeft, sal wel doen, ende alsnu 
een off meer van de jachten derwaerts zenden, omme te vernemen wat dacr 
te doenesy. Den oppercoopman van de Galiasse can U. 1. daertoe gebruycken, 
want hy voor desen in Indien is geweest, ende de Malleyse taele wel kent. 
Tot bouwinge van een godong senden U. 1. een partie steen, 300 plancken 
ende eenige stylen. Mach de negotie d’ oncosten lyden, ende is het geraden 
een steenen godong te timmeren, vaert daermede voort. Soo niet, mach U. 1. 
’t selvige in de schepen laten.

Voor desen hebben geadviseert, ingevalle de vyant hem alsnoch ontrent 
Malacca was onthoudende, ofte na de West geseylt, dat U. 1. een van de jach
ten met alsulcke advysen van des vyants gelegentheyt ende intentie als be
comen can, na de Moluccos soude zenden. Soo hetzelve met den raet geraden, 
dienstich ende noodich vindt, sal het schip de Galiasse daertoe mogen ge
bruycken, alsoo ’t zelve beseylt is; maer U. 1. dient te letten, dat de advysen 
niet laeter dan ontrent primo a halff Augusti toecomende in de Moluccos 
dienen te wesen, want soo ontrent desen tijt aldaer niet connen commen, sal 
onnoodich wesen derwaerts te zenden, gelijck mede soo de vyant weder om 
d’ Oost gekeert is.

Eensdeels op hope costy goede partie peper sal sijn, ende ten anderen op
dat als voren over Jamby des vyants gelegentheyt na de Moluccos (noodich 
wesende) soude mogen werden geadviseert, senden dese 2 schepen te gelijck. 
Doch soo costy peper gebreeckt, ende niet noodich is, off niet geraden wort 
gevonden na de Moluccos te zenden, sal U. 1. in alsulcken gevalle ’t schip de 
óTzZzrt'.fjTf’datelijcknaPatanedepescheren omme van daer met den SwarteH Leen 
na Japan te zeylen, ende gedestineert, datelijck met de last naer ’t patria te 
keeren. Derhalven, is ’t doenlijck, dient wat haestich geladen weder te keeren, 
opdat hare E. ordre naercommen mogen. Tot een schooverseyl ende fock 
voor de Halve Maen senden een baele canefas. De lijeken ende wat de jach
ten ander van noode mogen hebben, sal U. 1. van dese schepen vervorderen.
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73. — INSTRUCTIE
VOOR D’ E. OPPERCOOPLUYDEN ENDE SCHIPPERS VAN DE SCHEPEN DE 

GALLIASSE ENDE BERGERBOOT, GAENDE VAN HIER NA JAMBY, 26 MEI 1616.

Onder de Jambische peper, als U. 1. kcnnelijck is, loopt gemcenlijck seer 
veel lichte peper. Derhalven gelieve U. 1. alsulcken regard te laten nemen, 
datter zoo weynich onder loope als eenichsints mogelijck zy, ende zal goedt 
wcsen, soo het den tijt ende gelegentheyt lijdt, dat alle den lichten peper ten 
besten uutdoen wannen, want deselve in de schepen veel plaetse neempt ende 
niet waerdich is.

Ten besluyte recommandeeren U. 1. andermael op het alderhoochste her- 
waerts sooveel peper te zenden, als eenichsints doenlijck zy, gelijck mede ons 
daetelijck met dese roeychaloupe (off hoe het andersints op ’t spoedichste 
can geschieden) alle gelegentheden te advyseren, soo goede als quaede, opdat 
ons daerna mogen reguleren, alsoo in ’t voorder delibereren van zaecken 
daerna sullen vertoeven. De missiven aen den gouverneur Reael senden open, 
opdat U. 1. de advyse van de heeren Mayores condt zy; derhalven sal deselve 
overlesen, daerna sluyten, ende na de Moluccos senden byaldien het gelegen 
compt, ende alsoo goetgevonden wcrt. Soo niet, sentse weder herwaerts.

In Jaccatra adi 26 May anno 1616.

By desen gaet copie van instructie, de jachten de Halve Maen, Vlis singen 
ende Jamby, na Jamby geseylt, medegegeven, welcken inhoude voor sooveel 
U. 1. aengaen mach, mede naercomen sult.

De rivier van Jamby heeft diversche incomsten off is tot verscheyden plaet- 
sen in zee loopende, daervan 2 aderen bequaem geacht worden omme met 
schépen inne te varen, namentlijck Qualanior ende Qualatring. Van dese 
hebben noch geen rechte kennisse, maer door Qualanior is de Halve Maen 
ende het Engelsch schip binnen gecomen, ende is dese incompste gelegen 
op de hoochte van 40 minuten by zuyden den aequinoctiael, Z. W.endeN. O. 
van ’t cylant Lingen. In de mondt van dese riviere loopt een kille, 40 schreden 
breet, ende met hooch water 3 vadem diep, slijckgront met sandt gemengt. 
De stadt Jamby is ontrent 25 mylcn opwaerts gelegen.

Wy recommanderen U. 1. alle mogelycke neersticheyt te doen ommejam- 
by op ’t spoedichst te bcseylen, ende zoo haest by de wercke compt, sent de 
chaloupe vooruut opwaerts met dese onse missiven aen den oppercoopman 
Soury, bly vende met de schepen buyten leggen, totdat van ditto Soury advyse 
becomt waernaer U. 1. haer reguleren sullen. Wy hebben ordre gegeven, dat
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74. — INSTRUCTIE
VOORDE E. EVERART DEYN, OPPERCOOPMAN, DIRCK ALLERTSEN DE VRIES, 

SCHIPPER OP ’T SCHIP ENCHUYSEN, MITSGADERS DEN RAET, 4 JUNI 1G1G.

Volgens genomen arest sullen de vrienden van hier na de Westcust van 
Sumatra seylen, omme d’Engelsen aldaer in ’t versamelen van den peper te 
prevenieren ende selfs sooveel peper op te copen als eenichsints doenlijck is.

Ick verstaen datter veel peper is op een plaetse Ccliber genaemt, gelegen 
niet verde om den Vlacken Houck van Sumatra, offtesoo wel onderrecht ben, 
opde hoochte van 3J- graden Zuyderbreete. Het schip den Hector welcke een 
jaer op dese custe geweest is, heeft den meesten tijt gelegen in Ticco daer 
d’Engelsen alsnu een logie hebben gestabileert, ende ditto schip geheel met 
peper volladen; ende is tegenwoordich aldaer, soo wy verstaen, noch wel een 
scheepsladinge te becomen, doch om geen plaetse onbesocht te laeten, en 
dies te beter den last te becomen, sal U. 1. van den Vlacken Houck aff langs 
de wal om de Noort loopen, doende alle de voorneempste plaetsen acn, daer 
goede reeden ofte haven vernemen sult, ende als op alle de plaetsen alle den 
peper die voorhanden is opgecocht zy, sal U. 1. voort na Ticco ende Priaman 
seylen.

Verleden jaer is Ticco door ’t jacht Nassau gaende na Arabia om peper

dese schepen op het spoedichste met peper geladen worden, ende soo haest 
geladen wesen sult, sullen de vrienden datelijck na Bantam keeren, doch zoo 
des vyants armade noch ontrent Mallacca is, ende de Moluccos ontrent primo 
& halff Augusty by noorden Borneo can worden beseylt, soo sal ’t schip de 
Galliassc met advysen na de Moluccos seylen. Ingevalle des vyants schepen 
vertrocken sijn, ende na apparentie beyde dese schepen met peper niet vol
laden connen worden, sal ditto Galliassc na Pattana seylen, omme van daer 
met het schip de Swarten Lecu na Japan te vaeren, soo het eenichsints doen
lijck is de Maccause caraeque te vermeesteren, volgens ordre voor desen ge
geven, welcke in Pattane sult vinden. Hetgenc van dese drie by den raet 
geordeelt worden sal, ten besten dienst van de generale Compagnie gedaen 
dient, ende gedaen can worden, sal U. 1. naer uutterste vermogen naercomen.

Soo eenige daegen voor offbuyten de rievier van Jamby comt te leggen, 
recommanderen U. 1. op het alderhoochste, gestadelijck goede wacht ende U 
schepen slachveerdich te houden, opdat onversiens van geen galeyen aenge- 
tast wort.

In Jaccatra adi 26 Mey anno 1616.
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aengedaen, ende sijn daer oock vier andere schepen, commendevan ’tpatria, 
geweest; daer was doen ter tijt wel cenige peper, macr den onsen wierden 
door d’ orangcays aengeseyt, datsonder bescheet van den coninck van Atchijn 
niet mochten vercoopcn, gelijck alsdoen oock niet wilden doen. Ingevalle U. 1. 
’tzelvige wederomme voorquaeme, sult evenwel aldaer eenigen tijt vertoeven, 
ende met alle practijcke trachten soovele peper op te coopen als eenichsints 
doenlijck is, onaengesien het wat diere soude moeten wesen, doende mede 
eenige vereeringe, noodich zijnde, soo daermede vorderen cont. De last be- 
comende sult op ’t spoedichste daermede herwaerts keeren.

Dan wil het aldus niet wesen, soo sult na Atchijn loopen, omme van dien 
coninck alsulcken bescheet aen de regenten van Priaman ende Ticco te pro- 
cureren, dat aldaer vrielijeken moocht negotiëren, ende U. 1. allen den peper 
vercocht worde, die voorhanden is.

U. 1. sy veradverteert dat volgens genomen arest ons volck ende de logie 
van Atchijn gelicht sullen wesen, daerover den coninck van Atchijn wel eenich 
misnoegen mocht hebben. Derhalven sult gestadelijck wel op u hoede zijn, 
aldaer anekeren ende geen volck aen landt zenden sonder ostagiers scheep 
te hebben, ende soo U. 1. ostagiers werden gegeven, sult evenwel met alle de 
hooffden aen lant niet gaen, maer altoos eenige hooffden scheep laten blyven.

Tot Atchijn gecomen wesen de, sal U. 1. den coninck verthoonen of aen 
doen seggen, eerstelijck de logie gelicht te sijn, eensdeels omdat verstaen 
hadden, den coninck opden onsen seer gestoort was, ter cause geen schepen 
tot assystentie condc becomcn, ende ten anderen omdat aldaer niet dan dis- 
pence en geen negotie deden, maer dat evenwel van meeninghe sijn in aller 
manieren de vruntschap met zijn Majesteyt te continueren, ende dat te dien 
fijne expresselijck aldaer gesonden sijt omme sijn Majesteyts genegentheyt 
te onderstaen, ende soo hy gesint is van gelijeke te continueren, dat hem dan 
gelieve U. 1. alsulcken bescheet te geven, dat vrielijck in Ticco, Priaman ende 
alle syne jurisdictie mogen negotiëren, ende ons vercocht werde den peper 
die voorhanden sy, ende een ider is hebbende, want zijn Majesteyt selff wel 
considereren can, niet mogelijck is soo grooten menichte van forten, schepen 
ende volck te onderhouden, als in Indien sijn hebbende, sonder negotie,gelijck 
oock blijekt selffs den aldergrootsten potentaet van de werelt niet doen can, 
wat finantie oock hebbende is.

Vertoont ditto Majesteyt meded’ E. Heer generael zaliger verleden jaer een 
vlootc na Malacca tot zijn Majesteyts assistentie ende nederlage onser gemeyne 
vyanden gesonden heeft; des vyants macht die voorhanden was, gelijck sijn 
Majesteyt wel gehoort heeft, hebben Gode loff verslagen, maer het heeft den 
Heerc gelieft dat syne Majesteyts armadc gekeert was, ende den anderen heb
ben gemist.
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Dat het zoo lange is vertrocken eer derwaerts een vloote gesonden sy, ende 
de schepen soo haest wederom van Mallacca sijn gekeert, is eensdeels oor- 
saecke den swaren oorloge, welck ons in de Moluccos wort aengedaen, maer 
ten anderen voornamelijck d’ondercruypinge welck d’Engelsen aldaer sijn 
doende, ende ten waere door d’Engelsen genootsaeckt sijn geworden de 
schepen wederomme na de Moluccos te zenden opdat sy de vruchten van onse 
arbeyt niet en souden plucken, d’ E. heer generael ware met alle voorneemste 
macht na Malacca gevaren, endesoude deselve aldaer een tijtlanck gehouden 
hebben; waere sulcx geschiet, de Spaense vloot van Don Juan de Silva die 
naderhant tot Malacca arriveerde, soude mede gerescontreert ende met de 
genade Gods oock wel geslagen hebben, soodat claerlijcken blijet d’Engel
sen ons dit verhindert ende soo heerlijeken daet belet hebben.

Hierop dient U. 1. ditto coninck van Atchin selffs in consideratie te geven, 
hoe ongerijmt het zy, dat syne Majesteyt d’Engelsen alleene den handel ver
gunt ende ons ter oorloge assystentie eyscht, ende oock selffs wel can be- 
grypen wy geen assistentie connen doen, noch aldaer geen oorloge connen 
voeren, soolang hy d’ Engelsen de negotie ende deselve ons niet alleen ver
leent. Derhalven begeert sijn Majesteyt de vrientschap te continueren, begeert 
hy aldaer assystentie ende schepen, dat hem gelieve alsnu syne goede affec
tie te betoonen, ende sulcke ordre te geven, dat dit schip (mits betalende) 
met peper geladen worde, opdat zyne Majesteyts gunst by d’ E. Heer Generael 
werde bespeurt. Belangende d’Engelsen, dat syne Majesteyt genouch sullen 
beloven, maer hy van hun niet te verwachten heeft, want noyt gehoort is, dat 
tegen onsen gemeenen vyant in dese quartieren iet notabels, ja, in ’t minste 
niet hebben gedaen, te meer wesende haer coninck met Spaenjen in vrede.

Dese en diergelijeke redenen sal U. 1. den coninck van Atchijn verhalen off 
doen aendienen, doende daerby eenige vereeringe; ende soo goet bescheet be- 
comt, sult alsdan weder na Priaman ende Ticco keeren, omme sooveel peper 
te laden als becomen cont.

Condt ghyluyden op de Westcust van Sumatra geen peper becomen noch 
oock geen goet bescheedt van den coninck van Atchijn crygen, off soo be
speuren condt van ditto coninck van Atchijn met lange wachten niet voor
deren condt, hoe ghylieden in desen gevalle t’eerder na Bantam keert, hoe 
het ons liever sijn sal.

Vooral recommanderen U. 1. overal ende Pallen tyden goede wacht ende 
’t schip slachveerdich te houden, sondcr ivers daeruut alsulcke hooffden te 
laten gaen, noch sooveel volck, dat daerdoor disordre soude mogen ontstaen, 
noch dat niemant over U. 1. noch het schip advantage become.

Insgelijcx sal U. 1. verdacht sijn, dat ghylieden in allen gevalle niet langer 
op de reyse dient te blyven, dan tot ontrent ultimo December ten langsten,
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Nadat wy verstonden Don Juan de Silva met alle de Spaensche macht (be- 
staende in 10 gallioenen, 7 galleyen endc andere cleene schepen tot 25 toe) 
voor Mallacca gearrivecrt was, ende ’t contrarie mousson ons niet toe en liet 
d’E. Heeren in de Moluccos, Amboyna ende Banda daervan te advyseren, 
hebben wy ccrstelijck op den 25 April passato met drie jachten de Halve 
Macn, Vlissingen, ende fregat Jambi, ende daerna den 26 May passato per 
de schepen de Galliasse ende Bcrgcrboot, welck alsdoen na Jamby waeren 
sendende, aen Andries Soury oppercoopman aldaer geordonneert dathy soo 
de vyant hem met alle sijn macht alsnoch ontrent Mallacca was onthoudende, 
offte voorder om de West waeren geseylt, een van de voorgemelde jachten,

doch soo het bereydcn van den wech tot dien dach aenliepe ende apparent 
wacre binnen een a2 maenden daernae goede portie peper te becomen, mach 
U. 1. in sulcken gevalle tot ultimo February wel vertoeven.

Het jacht Nassau, welck na Arabia ende Suratte is geseylt, hebben lastge
geven eenige Gouseratse cleeden, in Priaman endc Ticco dienstich, op te 
coopen, endc in ’t wederkeeren dese plaetse aen te doen. Soo U. 1. ’t zelve 
rescontreert sult van ditto schip overnemen hetgene tot incoop van peper 
dienstich zy ende d’ overheden onsentwegen aenseggen, dat haer op ’t spoe- 
dichste met ditto schip herwaerts vervoegen, ten waere dat geen sonderlinge 
retour brachten ende by den raet geoordeelt wierde, dat aldaer met den 
anderen iets goeds ten dienste van de generale Compagnie verricht cost 
worden.

Soo eenige Spaengiaerden, Portugiesen off adherenten, in schepen, gal
leyen, joneken off andersints comt te rescontreren, sult in aller manieren 
trachten deselve met haere persoonen, schepen ende goederen te vermeeste
ren, ende alles onder behoorlijeke garde ende register herwaerts brengen.

Onder andre isser in ’t schip gescheept een pack met diverse monsters van 
Gouseratse doecken. U. 1. sal pertinentelijck annoteeren niet alleene wac 
elcken sorteringe vercocht worde off gelden mach, maer oock hoeveel elck 
stuck van bysondere pryse vercocht wort, opdat men daeraen moge zien 
wat de profytelijexste doecken sijn, de fyne, de middelbare, off grove.

In Jaccatra adi 4 Juny anno 1616.
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off de Galiassc vandaer by noorden Borneo ende Celebes na de Moluccos 
senden met alsulcke advysen van des vyants gelegentheyt ende intentie als 
eenichsints sullen connen vernemen.

Ende alsoo tsedert op den 10 stanti alhier van Amboyna wel aengécomen 
is het jacht Hollandia, tydinge brengende hoe geluckich (de Heere sy gelooft) 
Poule Way verovert sy ende den vrede met geheel Banda daerop gevolcht is, 
soo hebben goetgevonden met ditto jacht Hollandia andermael te doen ondcr- 
soecken offtegenwoordich van hier de Moluccossullen connen beseylen, opdat 
d’ E. Heeren soo het per avontuire van hier gekickt ende haer d’ advysen 
over Jamby gebroocken, geadviseert ende verseeckert mogen wesen, alsdat 
Don Juan de Silva met sijn voorgemelde macht tot Malacca gearriveert is, niet 
wetende offhy om de West off na de Moluccos geloopen sy, ofte wederomme 
na Manilla gekeert is.

By desen senden U. E. een missive door Don Juan de Silva uut zyne vloote 
leggende ontrent de rievier Jhoor op den 28 February passato aen den coninck 
van Jhoor geschreven, welcke ons ditto Majesteyt per joneke gesonden heeft, 
versoeckende dat daerop souden willen letten, ende alsulcke ordre stellen 
als ten meesten affbreucke van onse gemeyne vyanden ende onsen welstant 
geraden sullen vinden, ende gaet oock hierbeneffens copie van missive ende 
ordre op Jambi gegeven.

Door missive by den E. Heer Gouverneur Reael aen d’ E. Heer Generacl 
zaliger ende d’ E. heeren raden van Indien na Amboyna ende Banda ge
schreven, hebben wy verstaen de groote genegentheden, welcke de Tydoresen 
t’ onswaerts zijn bethoonde, ende hoeseer het schijnt tot veranderingc ge
negen sijn, alsmede hoe groote correspondentie met d’ onsen ende deTarna- 
tanen sijn houdende. Ten waere my in twyffelinge brachten de reden welck 
d’E. heer Generael verhalende is, daeromme het schijnt soo grooten ver- 
anderinge derTydoresen wat geloove mogen geven,icksoudeplatt uutzeggen, 
dat het Spaense practijcken waeren, omme onse macht in de Moluccos te 
trecken ende aldaer noch een tijt lanek te houden ende doen consumeren, 
opdat zy interim haere macht dies te beter souden mogen versamclen, ende 
haere personagie spelen eerst in dese quartieren als wy meenen souden de 
schepen te laden, ende daerna in Amboyna ende Banda; doch alsoo d’E. 
heeren tsedert een heerlijeke macht in de Moluccos by den andren sullen heb
ben gecregen, hope ick dat niet alleen t’ onsen voordeel bevonden sullen 
hebben, wat van de saecke ende haere handelinge off presentatie zy, maer 
dat daerdoor alreede de vruchten ende volcomen victorie over onse vyanden 
sullen hebben genooten, welck ons den Almogenden God gunne; maer off 
het progres per avonture soo verde noch niet gecomen en waere, sullen de 
heeren in allen gevalle gelieven te verstaen, dat byaldien Don Juan de Silva
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met syne macht in de Moluccos niet gecomen, noch na Manilla niet ge- 
keert en is, dat hem voorseecker alsnoch ontrent Malacca is onthoudende, 
omme meerdre ende nieuwe macht te versamelen, ende hem met de viceroy 
te vereenigen, gelijck wy verstaen dat van hacre Majesteyt van Spaengien 
expresse last heeft. Is alle des vyants macht ontrent Malacca, dunekt my, 
onder correctie geseyt, voor seecker wel mogen concluderen, dat trachten 
sullen ons de meesten affbreuck te doen daer alderswacxt sijn, ende minst 
op haer sijn denekende, als te weten, eerstel ij ck op de Custe, daerna tot 
Bantam, Jaccatra, Amboyna ende Banda, want (geloove ick) den vyant seer 
wel weet, hy met alle sijn macht geen beter cans en heeft om iets meer tegen 
ons op de Moluccos te mogen verrichten, dan wy met alle onse macht tegen 
hem soo lange jaren hebben gedaen. Derhalven dunekt my, onder correctie, 
de saecken in de Moluccos soo seere niet en dienen beherticht (al ware het 
oock dat het de Tydoresen ernstelijck met ons meenden, ende daeronder 
geen bedroch en schuylde) dat men alle de macht aldaer houde, ende gehee- 
lijck postponere de voorneempste macht van den vyant met advantage te 
gaen assalteren, eer selfs daervan op ons swackste besprongen worden.

Genomen de Javaenen ons alhier trouwe hielden, de situatie van ’t lant 
zulex sy dat ons den vyant door de genade Godts op ’t lant offt op dehuysen 
(daer tegenwoordich een seer heerlijckcargasoen is) geen sonderlinge affbreuck 
soude connen doen, soo is altoos apparent soo veele soude connen verletten, 
dat men dit aenstaende jaer geen schepen nae ’t patria soude connen senden. 
Hoe notabelen interest sulcken verleth de generale Compagnie wesen soude, 
can een ider wel considereren, want de heeren Mayores (Godt betert) in veel 
jaren achter den anderen soo cleene retouren geworden sijn, dat het onmoge
lijk is de lasten lange connen worden gedragen byaldien haere E. met treffe- 
lijcke retouren niet te hulpe en comen. Daerenboven hebben oock te conside- 
rcrcn, d’incorporatie van Tidor niet veel profyteren en soude, soo daerna van 
de vyandt, welck God gelieve te verhoeden, overvallen en geslagen wierden.

Derhalven concludere andermael als voren, onder U. E. ende des raets 
correctie, byaldien den vyant aldaer niet gecompareert en is, geraetsaemst te 
zijn, dat de saecken in de Moluccos een weynich vertrocken worden, endedat 
men met alle de macht, soo een partie van deselve niet bastant geacht en wort, 
van daer na den vyant vertrecke omme denselven a 1’ improvisto met ad
vantage te assalteren, want soo een fameuse macht verslagen hebbende, die 
van Tydor ende alle d’ and re rest, al en wildense oock niet, t’ onswaerts 
wel sullen moeten volgen. Daeromme segge wederomme, gelieve U. E. hun 
met alle de macht aldaer niet geheelijeken noch oock niet lange te amuseren, 
al waere het oock dat de geheele veroveringe van Tydor daeromme uutge- 
stelt soude moeten worden, want de veroveringe van Tydor op des vyants
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armade geen voordeel geven can, daer als voren ter contrarie den vyant ver- 
slaende, Tidor wel sal moeten volgen.

Ick bidde U. E. ende den raet, dese discoursen, welcke over soo importante 
saecke vry wat vermetel schynen, ons niet qualijck aff te nemen, maer ten 
besten te duyden, want de groote affectie welck tot des Compagnies generale 
welstant hebbende ben, heeft my de groote stouthey t doen begaen, ende is oor- 
saecke dat dryvende sijn hetgene ons voorderlicxt schijnt te wesen. Ick hebbe 
wel gehoort hoe rijp en bedacht de verstandige in raetgeven sijn, ende hoe 
licht de lichtveerdige haere lichtheyt ontblooten, maer op d’ eene zyde con- 
sidererende wat interest de generale Compagnie geleden heeft, dat de macht 
soo lange inde Moluccos gehouden is, wat last daerdoor wederomme souden 
connen lyden, als oo'ck wat voordeel aldaer als alles ten besten luckt gedaen 
can worden ; ende op d’ ander syde wat men daerentegen vorderen can, offte 
wat hinder de generale Compagnie ten quaesten soude connen lyden, als men 
met de geheele macht uut de Moluccos vertrecke ende d’ armade van den 
vyant assaltere, item daerna de vloote in tween verdeyle, gebruyckende 
d’ eene partie om de West, ende d’ ander om d’ Oost, off dat men in de stract 
van Mallacca een matige vloot houde, offte op des vyants schepen van Mal- 
lacca op Maccau vaerende, gelijck mede van Maccau opjappan, inpresedoet, 
offte dat men trachte de schepen van Nova Hispania over de Zuytzee op 
Manilla vaerende te attraperen, gelijck my geseyt wort met 2 a 3 schepen 
licht om doen is, soo en hebbe my niet connen onthouden, hopende dat 
U. E. ons daervoor excuseren sullen.

D’ alteratie in Amboyna geresen, hebbe God betert gehoort is nieulijcx 
uutgeborsten, maer na ick hebbe verstaen, soo is ’t een oudt zecre, welcke 
lange onder de leden van den Amboynsen staet gelegen heeft. Al te vehe- 
menten remedie heeft men vooreerst daertoe willen gebruycken. Men be
hoorde, dunekt my, gelijck de cloecke medicijnen doen, d’ oorspronek van 
’t quaet behendelijck te ondersoecken, ende ’t zelve gevonden hebbende’t 
lichaem daervan te reynigen, want sulex gedaen wesende soude de nature 
selffs den patiënt ongevoelijeken cureren. Voor dees tijt en sal in dces materie 
niet breeder sijn, alsoo hope alles ten besten door de goede discretie ende 
voorsinnicheyt van d’ E. heeren raden als de victorie van Banda geslist 
wesen sal.

Loffelijck is het dat d’ Engelsen door goede woorden van Poulo Way ende 
Amboyna gewesen ende vertrocken sijn. ’t En was voor haer geen tijt om 
anders te doen, daeromme en can ick alsnoch niet gelooven datse geheel 
desisteren sullen, want haere welstant soowcl als d’ onse aende handelinge 
van de nagelen, noten ende foelie is bestaende. Den peper en can haer niet 
voeden, oock sijn sy, geen ander handel dan peper hebbende, wel om matteren.
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Derhalven houde voor seker dat sy niet desisteren, maer het uutterste sullen 
versoecken; te meer wylieden wel verseeckert mogen sijn, dat die van Am- 
boyna, Lua ende Combello gants niet gedaen en hebben, noch met d’Engel- 
sen niet en doen, off alles geschiet met goede kennisse, toestemminge ende 
oochluyckinge van den raet van Tarnaten. Ick derff dit wel seggen, want 
hebbe het alsoo bevonden, gelijck mede, dat ongelijck meerdere redenen van 
misnoegen over de Tarnatanen hebben, de saecken van Amboyna aengaende, 
dan sylieden over onse procedures in Amboyna soude connen pretenderen, 
niettegenstaende aldaer faulte begaen zy. Om dese redenen, opdat eens van 
d’Engelsen souden worden ontslagen, alhoewel het hier buyten propoost is, 
soo en can niet nalaten te lauderen dat het swaert, volgens arest tot Bantam 
genomen, tegen d’Engelsen in Banda getrocken sy, niettegenstaende ten deele 
wel hebbe vernomen, wat achterdeuren d’ E. heeren mayores in haere gevende 
ordre open houdende zijn, al waere het oock dat wy haere dienaren sulex 
souden moeten verantwoorden. Voorder van dese materie te sprecken sal 
voor dees tijt mede naerlaten, U. E. biddende, de landen van de Moluccos, 
Amboyna ende Banda gestadelijck alsoo versien te houden, dat d’Engelsen 
dacrinne noch aen nagelen, noten, noch foelie niet en geraecken.

Toucherende ’t gene in dese quartieren passeert, van Jappan sijn hier God 
loff aengecomen het schip Enchuysen met een joneke de Fortuyne genaemt, 
ons medebrengende 3600 realen in Jappans silver, een partie coper, yser, 
muscus ende een seer goede provisie van speek, vlees, vis ende andersints, 
beloopende ongeveerlijck ƒ170.000. Van Timor is hier het jacht de Sterre vol 
sandelhout wel aengecomen, ende uut het patria sijn hier ultimo April pas- 
sato gearriveert de schepen den Swarten Leen, de Galiasse ende Bcrgerbooty 
in contant medebrengende 17 kisten geit, 189 vaten vlees, ende 220 vaten 
speek, met diverse andere provisien. De 2 jonexten hebben najambi gesonden, 
ende den Swartcn Lceu is na Patana ende Jappan geseylt. Het waere een heer- 
lijcke saecke geweest, soo derwaerts noch een jacht hadden mogen zenden; 
want daer alsdan, na ick verstae, seer goede hope wesen soude omme de ca- 
raecque van Maccau op Japan vaerende te attraperen. Het schip Enchuysen 
is na de Westcust van Sumatra om peper gesonden.

D’ Engelsen hebben van Ticco een schip vol peper gecregen, ende wy sit- 
ten en kijeken als uien, ’t Is verdrietich dat men geen schepen can becomen 
omme ter behoorlijeker plaetse ende in de negotie te imployeeren, daer noch
tans alles van de negotie comen moet. Ick hadde de heeren seer ernstelijck 
gerecommandeert, metten aldereersten de lichte schepen herwaerts te zenden, 
maer daerop is noch niet gevolcht. Van de Custe hebben mede alsnoch niet 
vernomen.

Van de vier schepen, daermede d’ Engelsen uut Engelant na Suratte waren
9
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geseylt, is hier een gearriveert. Brengt tydinge, dat vandacr een ander schip, 
seer rijekelijek geladen, na Engelant hebben gesonden, ende d’andere 2 na 
Achin sijn geloopen. Sy sijn in Martius van Suratte vertrocken, ende was als- 
doen aldaer tydinge overlant gecomen, hoe de Portugesegallioens van d’onsen 
voor Mallacca verslagen waren. D’Engelsen hebben ons oock gebrocht van 
de restanten van David van Deynsen zaliger 30 packen indigo, welcke Rave- 
steyn die aldaer van de Custe overlantis gecomen, in haerschepen gescheept 
heeft. De Portugesen van Ormus ende Goa seggen zy hebben soo grooten 
nederlage gehadt, ende is die van Ormus door den Persiaen sooveel volckaff- 
geslagen, dat haer buyten hun forten niet wel connen begeven, maergenouch 
te doen hebben omme deselvege te bewaeren.

Het schijnt dat den pangoran van Bantam trachtende is, omme synen staet 
met ons te verseeckeren. Sijn gesin is ons wonder van syne goede affectie ende 
genegentheyt t’ onswaerts vertellende, ende alsoo my a posto wat abstract 
van Bantam, ende hier om redenen eenige daegen hebbe gehouden, wort tot 
Bantam groot verlangen getoont. Sy seggen den pangoran wonder met ons 
petsiaren wilt, gelijck mede dat hy met ons eenige accorden wilt maecken 
ende wel desisteren sal van een partie van de groote tollen, die betalende sijn. 
Tegenwoordich is hy syne stadt reparerende, ende schijnt het, den Mattaram 
de vreese in haer heeft; watter van worden wil, sal den tijt lecren. Groot ende 
vreemt sijn d’omwegen welck gebruyckt worden, omme met ons in hande- 
linge te treden ende tot haer desseyn te geraecken. Soo ons desseyn met 
Jamby eenichsints geluckt, wy sullender met de genade Godts boven gc- 
raecken.

Den peper hebben de Chinesen dit jaer gecocht 25, 26 en 27 realen de 10 
sacken, welck in menich jaer niet gebeurt en is. Het nieuwe gewas sal in 
Augustus toecomende gepluct worden, ende na wy verstaen matelijck sijn; 
daer en sal geen vlijt noch neersticheyt (wilt God) gebreecken, omme soo 
veele te versamelen als doenlijck zy. Wat verrichten sullen connen, can als- 
noch niet geseyt worden.

Van de advysen met voorgaende schepen den Smarten Leen, de Galliasse 
ende Bcrgcrboot uut het patria van de heeren mayores ontfangen, hebben één 
partie over Jamby gesonden. De tweede gaet neflens dese. U. E. sullen daer- 
inne sien, hoe ernstelijck haere E. het maecken van een rendevous in dese 
quartieren recommanderen, ende dient oock sulex waerlijck soo haest by der 
hant genomen te worden, als het den staet van d’Oost sal connen lyden, en 
connen, jae sullen wy dunekt my, ten goeden effecte wel geraecken.

Soo haest den coninck van Achin verstonde, hoe de Portugiese gallioencn 
voor Malacca verslagen waeren, ende den coninck van Joor hem sterek op 
Bintam maecte, gaff hy ordre aen alle syne orangcays, dat binnen 3 weken
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AEN DEN ADMIRAEL VERHAGEN, PER ’T JACHT CLEEN HOLLANDIA, 

16 JUNI 1616.

syne gcheele armade weder seylreetsouden maecken omme daermede weder
om tegen Joor soo ’t schijnt te trecken. Watter van geworden sy, off worden 
wil, sal den tijt leeren, ende dienen wy indachtich te houden, dat het na de 
visschers seggen in troubel water goet visschen is.

Injaccatra adi lójuny 1616.

Cort na U. E. vertreck met de vloote van Sincapura arriveerde aldaer Don 
Juan de Silva met alle syne Manilhase armade, bestaende in 25 seylen, daer- 
onder 10 gallioenen ende 7 galleyen genomineert worden. Poulo Timaon 
hadden sy eerst aengedaen. De tydinge cregen wy den 10 April passato 
door een Maleyse jonck, daermede ons den coninck van Jhoor een missive 
door ditto de Silva aen syne Majesteyt geschreven, gesonden heeft, welcke 
nevens desen onder couvertc aen d’ E. heeren in ’t generael is gaende. Hadden 
wy alsdoen cenige jachten veerdich gehadt, wy souden U. E. ende de heeren 
datelijck daervan geadviseert hebben, doch op hope datse dies te beter ter 
handt sullen wesen gecomen, gelijck mede dat d’ heeren te beter ende meer
der bescheet soude geworden, hebben wy ordre gegeven dat van Jamby be
noorden Borneo ende Celebes na de Moluccos advyse werde gesonden.

U. E. missive van den 20 passato uut Amboyna geschreven is ons den 10 
stanti per ’t jacht Hollandia geworden, ende hebbe seer geerne verstaen sijnne 
arivement met de vloote in Amboyna, gelijck mede de victorie over Poule 
Way ende hoe de vrede met Banda daerop gevolcht is. D’Almogende Godt 
sy van sijn genade hoochlijcken gelooft, ende geve dat d’ alteratie in Amboyna 
geresen door U. E. voorsinnige discretie alsoo getempert mach sijn, dat de 
saecken aldaer weder in goeden stant geraeckt mogen wesen. ’t Is seer goet 
dat d’ Engelsen hun hebben laeten geseggen, maer duchte van hun aldaer 
noch niet geheel ontslagen en sijn.

Om U. E. ende de vrienden te recommanderen, dat haere E. gelieve voor 
te willen comen van den vyant niet overvallen en worden, zijn wy dit jacht 
na de Moluccos depescherende, offd’ advysen van Jamby niet voortgeraecten. 
Ick hope d’E. heeren t’ onsen voordeele bevonden sullen hebben wat van de 
presentatie der Tydoresen sy; is het noch niet onderleyt, haer presentatie 
dient niet verworpen, maer d’ inprese op Tydor, onder correctie geseyt, ver- 
heyst uutgestelt te worden, soo den vyant met sijn armade in de Moluccos
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niet gecompareert en is, off noch niet verslagen is, want in alsulcken gevalle 
den vyant met alle onse macht besprongen dient, eer selffs van hem met dis- 
advantage geassalteert worden. Derhalven bidde U. E. dat haer gelieve met 
de macht in de Moluccos niet te blyven, maer op ’t spoedichst na den vyant 
te gaen, want als de Spaensche macht verslagen sullen hebben, Tydor met 
de genade Gods, al en wilden de Tidoresen niet, ons wel sal geworden.

Alsoo met de nieu gecomen schepen 17 kisten geit hebben ontfangen, 
hopen wy een goede partie peper te becomen. De quantiteyt en connen niet 
nommineren alsoo deselve in Augustus toecommende eerst gepluct sullen 
worden. Na den roep sal ’t gewas matei ij ck wesen. D’ Engelsen hebben een 
schip vol peper van Priaman gecregen, ende alhier hebben sy geen geit. Ick 
en sal niet breeder sijn, alsoo aen de heeren in ’t generael ben advyserende 
de voorneempste substantie van al de matterie welck hebbende sijn, daeraen 
my referere.

Injaccatra adi 16Juny 1616.

Den 10 stanti is ons per ’t jacht Hollandia geworden U. E. missive van den 
20 passato in Amboyna geschreven, ende hebben zeer geerne verstaen het 
arrivement van den commandeur Spilbergen, de geluckige veroveringe van 
Poulo Way, ende de vrede met Banda. De Heere sy van sijn genade gelooft. 
De vreuchde wort door d’ alteratie in Amboyna geresen met disgonst vry wat 
getempert, doch hope alles door de heeren ten besten gemodereert ende 
weder in goeden stant gebracht wesen sal.

Het voorgaende, seer gunstige vrient, is hetgene aen d’E. heeren in ’t 
generael ben schryvende; U. E. gelieve sich d’inhoude toe te eygenen, even 
gelijck off hetselvige particulierlijck aen synen persoon waer geschreven. 
Artdre substantie en hebben voor dees tijt niet, daeromme hope sal my dacr- 
mede excuseren, want het voor ons niet doenlijck en is, en oock verlooren 
moeyten wesen soude, eenen sin verscheydelijck op ’t pampier byeen te col
ligeren, gelijck gedaen wort by degene, welcke trachtende zijn haer reden
rij ckheyt en eloquentie daermede te betoonen. Derhalven sal hiermede eyn- 
digen, doch voor ’t laetste recommandere U. E. bysonderlijck, soo de heeren 
alsnoch Don Juan de Silva met sijn armade niet en hebben bejegent, soo vele 
te helpen doen dat d’ armade van ditto Don Juan door onse vloote (welck,
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79. — MOLUCQUES.
AEN D’ HEER DOENSZEN, PER CLEEN HOLLANDIA, 16 JUNI 1616.

Per ’t jacht Cleen Hollandia hebben den 10 stanti ontfangen U. E. missive 
den 20 May nut Amboyna geschreven, gelijck mede copie van syne reecke- 
ninge in Japare gehouden. Wy sullen deselvige oversien ende in ’t generale 
boeck d’ accorde treckcn. Voorder hebbe verstaen het arrivement van de 
vloote door Maggalanica in Molucco, de geluckige veroveringe van Poulo 
Way, de vrede met Banda gemaeckt, ende hoe d’Engelsen metgevoechlijcke 
middelen van Banda ende Amboina gewesen, ende vertrocken sijn. D’ Al-

78. — MOLUCQUES.
GENERAEL REAEL, PER ’T JACHT HOLLANDIA, 16 JUNI 1616.

L
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’t Voorgaende is copie van d’onsen over Jamby gesonden. Tsedert hebben 
per ’t jacht Cleen Hollandia ontfangen diverse missiven, door de vrienden 
raden van Indien uut Amboyna als Banda geschreven, gelijck mede copie 
van diverse missiven door U. E. naer voorgemelte plaetse gesonden, ende 
hebben my dese advysen beweccht, door dit jacht te doen onderstaen off de 
Moluccos sullen connen beseylen, ende dat omme U. E. ende de heeren te 
advyseren ende recommanderen d’ inhoude van dese nevensgaende aen d’ E. 
heer generael ende de heeren in ’t gemeen geschreven. Alhier en sullen 
daervan geen verhael off relaes doen, alsoo deselve bastant genouch voor 
U. E. geschreven te sijn, ben achtende. Derhalven sullen hiermede eyndigen.

Injaccatra adi 16Juny anno 1616.

• Gode sy lof, alsnu heerlijck is) gesocht ende geassalteert worde, want als 
Godt de victorie ons daervan verleent, alle de rest dies tebeter volgen sal. Ick 
en can alsnoch niet gclooven, dat d’ Engelsen van de Moluccos, Amboyna, 
ende Banda desisteren sullen, want sy en connen niet alleen sonder de na
gelen, noten ende foelie niet bestaen, maer houde voor seecker dat die van 
Lua ende Combella haer met der Tarnataten wille aentreckende sijn ; daer- 
omme dienen die plaetse alsoo besorcht dat zy geen inval en doen als onse 
schepen vertrocken sullen wesen, alsoo het lant vol Engelsche schepen is.

In Jaccatra adi 16 Juny 1616.
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I} mogende sy van syne genade hoochlijcken gelooft ende geve dat dc saecken . 
in Amboyna wederom ten besten gemodereert ende geheel geslist ende ge- 
redresseert mogen wesen, als oock dat dc heeren met een goede victorie over 
Tydor bevonden mogen hebben, wat van d’ inclinatie ende presentatie der 
Tydoresen t’onswaerts sy. Don Juan de Silva is corts na het vertreck van 
onse vloote van Sincapura aldaer met sijn armade gearriveert, ende worden 
wy daervan in dese quartieren gedreycht. Watter van worden wil, sal den tijt 
leeren. Omme de heeren te recommanderen, dat haere E. gelieve byaldien 
voorsegde armade van Don Juan noch niet gerescontreert en hebben, met 
alle onse macht den vyant te gaen assalteren, zijn wy dit jacht na de Molluc- 
cos sendende opdat wy met desadvantage van den vyant niet besprongen en 
worden, terwyle de vrienden aldaer met Tydor besich sijn; ende alsoo aende 
heeren in ’t gemeyn ampel schryve, sullen daervan geen ander repetatie doen, 
maer ons aen deselve refereren.

In Jaccatra adi 16Juny anno 1616.

Hoe seer U. E. geluck ende dominatie over Banda ons verheucht heeft sal 
selffs aen d’ onderlinge goede affectie t’ zynewaerts wel connen considereren. 
Ick daneke d’ Almogende God van sijn genade ende U. E. van de liberaele 
comunicatie, die ons met zyne missiven soo uut Banda als Amboyna ge
schreven is doende, versoeckende dat met alle occasie alsoo gelieve te con
tinueren. My is van harte lieff, dat U. E. geexecuteert soudt hebben het arrest 
tot Bantam op de procedures van d’ Engelsen genomen, byaldien sylieden 
niet en hadden gedesisteert. Wy mogen ons wel verseeckcren, dat haer alsoo 
niet en souden hebben laten geseggen, soo het swaert niet getrocken hadden 
gesien. Het is seer goet ende alderbest, dat met goede redenen gepayt, ende 
door genoechlijcke middelen vertrocken sijn, maer houde voor seecker dat als- 
noch van haer attent niet afstaen sullen ; dacromme wensche dat onse plaetse 
gestadelijeken alsoo versien mogen wesen, dat sylieden geen inval doen, noch 
van d’ inwoonderen negotie noch acces becomen.

U. E. sy veradverteert, dat voor desen in *t contract door den admirael 
Matelieff met de Tarnatanen gcmaeckt een artijckel gecoucheert is, inhou
dende sulx U. E. alsnu met de Bandanesen mede gecontracteert heeft, als 
te weten: dat de Tarnatanen niet en souden vermogen eenige Gristenen Moors 
te maecken, maer gehouden wesen alle de overloopers weder te leveren, ende
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81. — INSTRUCTIE
VOOR GUILLIAM ANTIIEUNISZEN, SCHIPPER OP ’T JACHT CLEEN HOLLANDIA, 

ALS OOCK ELDERT JANSZEN, ASSYSTENT, ENDE DE STIERLUYDEN
OP ’T ZELVE JACHT, 16 JUNI 1616.

dat wy reciproquelijck alsoo mede sullen doen. Na vertooch by de classis van 
Amsterdam aen de heeren mayores gedaen, is by de Seventiene daerop ge- 
arresteert, ende dienvolgende door onse meesters herwaerts geordonneert, 
dat men dit artijckel met gevoechlijcke middelen sonde anulleeren, offte ten 
minsten alsoo interpreteren dat de wederleveringe van persoonen niet verder 
verstaen wort, dan over crimenele misdadigers, opdat ten wederzyden over 
haere maele acten justitie mach worden geadministreert, alsoo ’t zelvige 
artijckel anders ongoddelijck ende directelijck tegen onse religie is streckende. 
Derhalven gelieve U. E. te bevorderen dat voorgemelde artijckel uut het 
contract met Banda gemaect mede geanuleert, ofte ten minsten als voren 
gcinterpreteert worde. Den pryse op de noten ende foelie gemaeckt is vry 
wat hooch, want deselvige veeltijts in Macassar ende Java beter coopvercocht 
worden. Omme de Bandanesen dertelhcyt een weynich te gemoeten, ende 
tegens d’Engelsen, sijn de nooten tot op 10, ende de foelie tot op 100 realen 
de baer geresen ten tyde Heindrick van Berckel in Banda resideerde, maer 
doen hy daer eerst quam, soo wierdense na mijn onthout gecocht de noten 
a 7 realen ende de foelie a 70 realen de bhaer. Derhalven waere seer goet ge
weest, soo U. E. ’t zelvige weder op den ouden voet hadde connen brengen.

Wat in dese quartieren ommegaet, ende ons gemoveert heeft dit jacht 
alla vollée na de Moluccos te depescheren, sal U. E. sien in onse generaele 
missive, welcke aen de heeren in ’t generael ben schryvende; omme geen 
andre repetatie van deselven inhoude te doen gaet hiernevens copie daervan 
ende recommanderen U. E. ten welstant van de generale Compagnie te helpen 
bevorderen, dat de macht (als gezeyt hebben), in de Moluccos niet en worde 
geconsumeert, maer dat men met alle de macht (ten waere den vyant in de 
Moluccos gecommen, ende aldaer alreede geslagen sy, welck God geve) den 
vyant gaet assalteren, want alles daerna met Godes gratie wel volgen sal.

In Jaccatra adi 16 Juny 1616.

Datelijcken sult ghylieden van hier de Straet Sunda uutloopen, omme te 
onderstaen offU. 1. by suyden de landen van Java, Bali ende d’andere ooste- 
lijcke eylanden soo verde om d’Oost sult connen comen, dat de Moluccos 
voor ’t verloop van ’t Westelijck mouson, dat is ontrent hal ff September, sult 
connen beseylen, ende alsoo sulex noyt ondersocht en is, sult ghylieden
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Tsedert onse jonckste hebben drie missiven van U. E. ontfangen, gedatteert 
3 ende 24 Juny, als primo stanti, en seer geerne verstaen d’ aencompste van 
den joncke de Fortuyne. Deselve sullen geladen met rijs ende andere provisie 
metten eersten wederom verwachten.

82. — JAPARA.
AEN VAN DER BURCHT, PER FREGATT JAMBY, ld JULI 1G16.
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onderstaen, off best dicht langs de suydtcuste van Java, off wat verder in see 
aen de suydoost beseylen cont, doende daerna alsulcken cours als best 
vinden sult. De gemelde suydtcuste van Java is seer schoon, daer is goede 
anckergrondt ende sijn daer oock seer schoone baeyen. Sy en Street nietsuy- 
delijcker dan ontrent 7 a 8 graden.

Soo ghylieden soo verde om d’Oost cond comen, dat met een noordelijeken 
gang by oosten Celebes cont seylen, soo sult met het jacht naBatsiam loopen, 
leverende aldaer dese onse missive over omme vandaer met een praeuwe na 
Malleyo gesonden te worden, ende sult aldaer vorder bescheet vertoeven, op
dat gbylieden van des vyants galleyen geen peryckel loope.

Ende soo niet verder om d’ Oost condt comen dan op de longitude van 
Java Mayor, sult alsdan langs de westcust van Celebes om de Noort loopen, 
omme de Moluccos by noorden Celebes te beseylen, stekende by nachte van 
Celebes dwers na ’t vaste lant van Gilolo over, omme Saboa te beseylen, al- 
waer in desen gevalle onse missiven overleveren sult, om per praeu na Mal- 
leye ge voert te worden; vertoevende aldaer voorder ordre, schouwende ge- 
stadelijck den vyant, ende syne plaetse aldaer by frequenterende is, soo veel 
eenichsints doenlijck zy.

Maer byaldien alsulcken tegenspoet comt te bejegenen, dat ghylieden oor- 
deelen condt de reyse ten besten succedeerende, de Moluccos ontrent voorsz. 
tijt van half off ten uuttersten ultimo September niet en soudt connen be
seylen, soo sult ghylieden weder herwaerts keeren, ontdeckendc soovecl van 
de zuydcust van Java ende alle andere eylanden, sanden en droochten, als 
eenishsints doenlijck is, mits wel pertinentelijck anoterende al ’t gene ver
nemen ende bejegenen sult, ende sal Eldert Janszen overal onderstaen hoe 
dese medegaende monsters van cleeden, parangs, iser, cramerie ende wat 
hebbende sijt, aldaer getrocken is, gelijck mede off iwers eenige peper te bc- 
comen sy, noterende wel pertinentelycken watU waeren gelden mogen, ende 
hoe waerdich d’ inwtïonderen den peper off haere waeren houdende sijn.

Injaccatra adi 16 Juny 1616.
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’t Is goet dat U. E. om olie, boonen ende andersints na Cherebon ende 
elders gesonden heeft. Wat becomen stilt hebben, sullen geerne hooren, ge- 
lijck mede de bevindingc van ditto plaetse, opdat op d’ aenbiedinge van den 
coninck naerder mogen letten, ende ’t beste resolveren. Is hun door ’t volck 
van de praeuwe iets toegeseyt, ’t en is door onse last niet geschiet; daeromme 
en sal U. E. oock geen toesegginge doen, maer d’ aengeboden vrientschap in 
devotie houden tot naerder ordre.

Den peper in de Ncptuines gescheept hebben wel ontfangen, gelijck mede 
12 lasten rijs per joncke. U. 1. seyt deselve sonder vracht sonde worden ge- 
voert, maer achte dat de nachoda van de 30 realen hem geleent, niet veel en 
meent te betaelen, soodat dit aldus wel diere rijs soud worden.

Alsoo U. 1. 10.000 realen in contant ende oock eenige coopmanschappen 
heeft gehadt, daertegens niet anders dan 650 picol peper affgescheept heeft, 
connen qualijck begrypen, hoe niet meer dan 2000 realen in cassa heeft, de- 
wyle noch weynich off geen rijs en hadde gecocht. Nevens desen sullen U. 1. 
van Jaccatra geworden 3000 realen in contanten, ende alsoo onsen staet soo 
sober is, dat den eysch overal niet en connen voldoen, sal U. 1. hem vermyden 
noodeloose oncosten te doen, off oock geit uut te geven, daer sulex eenich- 
sints can worden geexcuseert.

Maer met het capitael, welck nevens desen gaet, ende noch hebbende is, 
sal U. 1. vooreerst alle den rijs opcoopen, die becomen en bergen can. Ick en 
noeme nu geen quantiteyt, maer segge dat met opcoopen van rijs voort sult 
vaeren, totdat andre ordre becompt. Boonen sult daerbeneffens mede een tame- 
lijcke partie versamelen. Van olie, achte ick, sal al versien wesen. Belangende 
den aracq daervan U. 1. seyt soo vaeten offpotten hadde gehadt wel 200 leggers 
becomen soudt hebben, wy en connen alsnoch niet resolveren omme aldaer 
een overgroote quantiteyt met contant geit op te coopen, maer sullen ons 
diesaengaende reguleren na ’t gene den tijt mede sal brengen. Derhalven sal 
daermedc al soetgiens handelen, totdat meerder capitael, fustagie, ende oock 
naerder ordre bccompt. Het is seecker, na ick onderrecht ben, dat van Jac
catra sceckcre Chinesen hacren aracq aldaer per contant vercoopen.

Aengaende den diamandt ende *t gout welck voor den Mattaram geeyscht 
wort, U. 1. sal de voldoeninge van alsulcken eysch met hope, sonder vaste toe
segginge trayneren soo best doenlijck is, comende d’ onredelijekbeyt der 
Javanen met alsulcken discretie te goede, als de welstandt van de generale 
Compagnie best gedraecht. De gevangenen van Baly sullen gedeneken.

De schepen welck harwaerts zullen comen, salU. 1. adverteren dat Jaccatra 
eerst aendocn, schepende daerinne herwaerts aen sooveel rijs en andere pro
visie als sonder verletth van haer voyage doenlijck is. Omme na ’t patria te 
laden, mogen hier vooreerst wel 2 schepen gesonden worden, maer meerder
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83. — SUCCADANA.
AEN DEN HEER VAECHT, PER FREGAT JAMBY, 14 JULI 1616.

Per Sr. Deyn hebben ontfangen U. 1. missive van den 10 April passato ende 
eenen diamant van 7 j caraet, daervooren U. 1. reeckeninge gecredittcert is. 
Dese gaet per fregat Janiby, waermede sendende sijn Joseph de Natlar, omme 
de Compagnie bij U. 1. als ondercoopman te dienen; snit deselve in desc 
qualiteit gebruycken, van alles wel informeren cnde goede onderrichtinge 
doen, opdat de generale Compagnie in allen gevalle wel gedient werde.

Van de cleeden welcke is heyschende, connen voor dces tijt geenesenden,

commend dienen d’ander costy een goeden tijt te vertoeven (’t en waere dat 
verdubbelen moesten; wel te verstaen dat hier onder oock geen oorlochsche- 
pen, noch jachten begrypen, want die niet te vroech connen commen) opdat 
haere ladinge in voorraet mogen versamelen, eer hier van haere compstc ge
ruchte loopt, want anders beswaerlijck aen de last souden geraecken. Hetsal 
noch ruym een maent aenloopen eer eenige peper ontfangen connen, alsoo 
de Javaenen nu eerst in ’t plucken sijn. U. 1. sal daeromme de vrienden hier
van adverteeren, opdat daerop gelcth wierde.

Dese gaet per fregat Jamby, welck na Succadana hebben gedestineert, ende 
sal U. 1. deselve daetelijck sijnne reyse derwaerts laten vervorderen. Wy heb
ben vanjamby perditto fregat advyse becomen van dato den 27 May passato, 
ende verstaen hoe Don Juan de Silva alsdoen noch by den hoeck van Jhoor 
met sijn armade was leggende, stercq sijnde (soo de Portugiesen seggen) 10 
schepen, daeronder 4 gallioenen, ende daerenboven 5galleyen; maernaerde 
seeckerste bescheeden 4 seer groote gallioenen, ende 4 a 5 galleyen, met 
diversche fusten. Ditto Silva hadde na Goa gesonden, daerop hy den viceroy 
persoonelijck offte antwoort is verwachtende. Soo ditto viceroy met goeden 
assistentie compt, is apparent, ja schijnt scecker te sijn, dat herwaerts sullen 
comen. Van Maccau sijn tot Malacca wel gearriveert ende waer daer noch 
leggende het silverschip ende ’t gallioen van convoy daerna door d’onsen 
attent gedaen is; waere hier nu onse vloot offte een përtie van onse schepen 
uutte Moluccos, daer soude met de genade Godts wederomme wat heerlijcx 
verricht connen worden.

Sent ons met alle de schepen herwaerts commcnde copie van ’t gene aldaer 
tothaeren behoeve sullen hebben ontfangen, offte van oncosten welck doen
de zijn.

In Bantam adi 14 July anno 1616.
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alsoo daervan niet versien sijn. Wy verwachten daegelijcx de schepen van 
de Custe ende sullen U. 1. t’ haerder compste provideren. Geit en senden 
mede niet, want vermits het comptoir aldaer lange wel geprovideert is geweest, 
het capytael niet geimployeert en wordt, en wy vandaer nu eenigen tijt achter 
den anderen weynich retour hebben bccomen, en heeft ons niet geraden ge
docht weder geit te zenden, voor en aleer ’t voorgaende besteet zy ende 
daervan retour becomen, derhalven sal U. 1. alle mogelijeke neersticheyt doen 
omme ons daetelijck een goet retour dyamanten te zenden, soo sullen U. 1. 
weder in aller yl versien.

Dese gaet per fregat Janiby. U. 1. sal ’t zelve datelijck met alsulcke retour 
als hebbende is weder herwaerts depescheren, doch ingevalle alsnoch geen 
diamanten waren affgccomcn, maer de praeuwen van Landa daegelijcx ver
wacht, mach hun daerna wel 14 dagen a een maent ophouden.

Heeft U. 1. eenige clceden off andre goederen die costy niet en cont ver
tieren, sent ons alsulcke goederen herwaerts, opdat se aldaer niet installich 
en vergaen.

Wat de qua schulden aengaet, door Deyn aen U. 1. getransportcert, en laet 
niet d’invoorderinge derselve gestadelijck te procureren, al sonde het maer 
seyn om actie off pretentie te behouden, ende sent ons speciale notitie wat 
schulden ontkent worden, ende welcke quaede zijn.

Belangende Cornelis Pietersz. van Hoorn en Caspar Paterborn welcker tijt 
U. E. seyt geexpireert te zijn, ende hun per 15 gulden per maent wel langer 
souden verbinden, sult sulx den raet voordraegen, ende metten den anderen 
daerin disponeren, na dat ten besten van de Compagnie geraden sult vinden. 
Stoff tot inct gaet neffens desen.

In Bantam adi 14 July anno 1616.

3

Soo ick meende ’t fregat Jambi met dese neffensgaende costial gcarriveert 
soude sijn, hebbe ’t sclvige alhier soo leek bevonden, vermits op een clippe 
waren geseylt, dat niet dorsten bestaen hare voyagie te vervorderen. Derhal
ven hebben goetgevonden U. 1. per ’t jacht Cleen Hollandia met cappitael te 
versien ende ’t selvige voort nae Succadana te destineeren; sult wel doen ende 
hun derwerts laten seylen soo haest het jacht versien sal sijn. De joneke van 
Chili Jambi is tot Bantham wel gearriveert, ende hebben vandaer alhier U. 1. 
missive van den 16cn stanti ontfangen, daerop ten antwoorde d’ inhout van
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85. — SUCCADANA.
AEN HBNDBICK VAECHT, PER CHALOUPE HOLLANDIA, 29 JULI 1616.

I.

Alsoo ’t fregat Jambi alhier op eenige dippen geseylt was, ende daerdoor 
seer leek geworden is, hebben wy goetgevonden, ’t jacht Cleen Hollandia 
na Japara ende per costi te destineeren omme ’t comptoir Japara met geit te 
versien, ende niettegenstaende qualick geit connen ontbeeren, gel ij ck in dese 
nevensgaende verhaelt is, hebben naderhant geresolveert ende aen Pieter 
Breeckvelt geordonneert, dat nevens sceckere santgout 1000 realen aen U. 1. 
senden op avontuere o ff daermede dienst gedaen cost worden, doch soo u

dese nevensgaende confirmerende ben, ende voorder segge, dat op de presen
tatie welck den coninck van Cherebon is doende, gelet sal worden. Op den 
nieuwen eysch van twee andere hal ff cartouwen door den Mattaran gedaen 
sal U. 1. de Javanen met een Javaens praettjen ten besten trayneren, sonder 
andre belofften te doen, dan dat sulex den heer Generael voordragen ende 
van sijn E. versoecken sal.

Soo den gouverneur van Kendael voor de 25 gevangene Javaenen van los
sing niet al te veel begeert, nemp deselve aen ende sent se met eerste ge- 
legentheyt herwerts. De versamelinge van calck ende steen isgoet. Wy sullen 
een groote pertye moeten hebben, ende sal ons wel te passé comen, al ware 
het oock dat den toorn van Japara geen voortganek mochte hebben, gelijck 
ick twijffele ’t selvige qualick toegestaen sal worden.

Van dit geit, welck sendende sijn, sult sooveele tot incoop van rijs reser- 
veeren datter geen gcbreck en zy. D’ heer Doensen heeft verleeden jaer 
over de 500 lasten affgescheept, maer dit jaer ach te ick sullen vry wat meer 
moeten hebben, waernaer reeckening maecken sult. In ’t opcopen van rijs 
sal U. 1. trachten altoos van de beste te coopen, die becomen can, maer als 
geen geheel witte te becomen is, sal van middelbare provisie doen, ende soo 
de middelbare mede gebraecke, souden ons dan met sulcke moeten behelpen 
allser is. Ingevalle het noch lange tardeeren soude eer de nieuwe rijs te merekt 
compt, dient U. 1. van de oude provisie eenige op voorraet te versamelen. 
Maer en coopt geen oude rijs als nieuwe becomen can, o ff als de nieuwe haest 
op handen sy.

Chinden noch fijnne tapis hebben tegenwoordich niet. Japanse spijekers 
werden door Pieter Breeckvelt nevens dese gesonden. Doet onse groete aen 
schipper Lodensteyn ende alle de vrienden.

Adi 29 July anno 1616, in Jaccatra.
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86. — JAPARA.
AEN VAN DER BURCHT, PER JONCK, 29 AUG. 1616.

I

Dese voorgaende sijn copie van mijnne leste perdeschaloup Cleen Hollan- 
dia gesonden, U.l. mits desen den inhout andermael recommandeerende van 
sooveel rijs te versamelen volgens voorsz. ordre als doenlijck is, maer soo ’t 
mogelijck waer diende wel wat beter coop te wesen als per de joncke die 
tot Jaccatra wel is gearriveert hebt gesonden. U. 1. missive van der llen ditto 
hebbe daermede wel ontfangen, ende sullen mette eerste commoditeit U. 1. 
van geit provideeren. Op primo deser hebben schryven van Jambi gekregen 
daerby ons adviseeren dat Don Juan de Silva in Malacca was overleden ende 
de vloot naer de Manilhas geretourneert was.

Op 26 deser is Godtloff alhier wel gearriveert’t jacht van advijs ’t Hert 
comende in 5 maenden 8 dagen geseylt, tidinge brengende van ’t schip Delft 
ende den Orangieboom, die Godtdanck wel waren gearriveert, doch door den 
herden vorst lach den Orangicboom noch in Plymouth. Twee maenden voor 
haer vertreck waren vertrocken 6 groote schepen meteen heerlijckcappitael; 
de Heere wilse in salvo brengen. In ’t patria stondt noch als voor desen, ge- 
neycht tot den oorlooge. Vranckerijck wordt door die prince van Condé ende 
complicen in troublen gestelt, oorsaeck dat schynen ’t houwelick met Span-

’) „Adi 7 Augusto geschreven nae Ticco, Priaman off Atchyno aen Everard Dcyn, opper- 
coopman, ende Dirrick Allersen do Vryes, schipper op ’t schip Enchuyscn.

Adi 19 ditto andermael geschreven ende op’t alderhoochste gorecommandeert het schip 
Enckhuysen vol peper te laden, ende soo geen peper becomen connen, dat dan het geit in 
Guesserattse [cloeden] souden besteden, soo deselve totrecdelijckenprysebecomenconnen”.

voorgaende cargasoen niet geimployeert en is., soo sult ditto 1000 realen per 
’t selvige jacht naer Japare senden, ten ware dat goede apparentie gesien 
worde dat in corte goede pertie diamanten affsouden comen ende d’Engelsen 
niet wel van cappitael versien waren. Van Sr. Deyn is ons voor desen gesonden 
monster van draeckenbloet of sangui draconi, hetwelck voor ’t patria dienstich 
is. Derhalven sal wel doen ende ons daervan senden 5 a 6 picol, off sooveele 
als becomen can, mits wel lettende dat het niet slechter sy dan de monster ■ 
daervan ncffens dese een weynich gaet, gelijck mede dat het niet vervalst en 
zy, als veele gedaen wort; coopt het goet liver sooveel te dierder. Den schip
per Guillaem hebben gelast, dit jacht in Japara off costi schoon te maecken 
ende te versien. Soo haest ’t selvige gedaen sal sijn, sult hem weder herwerts 
depescheren.

In Jaccatra adi 29 July anno 1616.
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gien te willen solempniseren. Sy hebben onderwege een Portegies schip, wil
lende na Angola, verovert, ende aen de Cabo, daer ververschten, hebben ty- 
dinge gevonden, dat de schepen Rotterdam ende Mauritius aldaer wel gepas- 
seert waren. De Heere geleytse vorder ende brengtse in behouden haven.

In Bantam adi 29 Augusti anno 1616.

Den prijs van de vracht van de rijs en de 30 realen die de nachoda geleent 
sijn sal in Japara affgemaeckt worden.

87. — JAMBI.
AEN A. SOURY, PER SCHALOUPE, 11 SEPT. 1G1G.

■
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Per fregat Jambi hebben wel ontfangen U. 1. missive van den 27 Mayo 
ende per schaloupe drie anderen van dato 15, 30 Juny ende 2 July, gelijck 
mede daernaer op onsen eysch van d’ Engelsen de twee voorgaende van 
15 en 21 February, sonder dat by haer geopent sijn geweest. Dese brieven 
seggen d’ Engelsen sijn by den schipper van haer jacht, die hier overleden 
is, opgehouden geweest, vermits Sterck met de Halve Maene herwaerts 
comende van hem een brief mede genomen endeniet bestelt hadde, dewelcke 
hy tot de comste van ditto schipper by hem alhier hadde gehouden.

Wy hebben gesien wat molestie U. 1. over ’t nemen van de fregat geleden 
heeft, ende hoe nae een Indyaense playdoye gecondemneert is geworden 
de helft van ’t veroverde goet te vergoeden, ende daerop met de schenckagie 
aen goederen uitgekeert heeft f 1823 — 7 — 8, ende U. 1. daervooren gecre- 
diteert. Met wedergeven van de andere Portugiese prauwe achte ick sal U. 1. 
mede wel voldaen hebben, want hoe onredelijck sy sijn, soo en can een 
coninck niet anders dan voldoeninge ende recht eyschen, noch U. 1. imputeren 
synen woordt gevioleert te hebben, dewyle dese prauwe door sijn ordre niet 
genomen is, ende selfs de malefacteur straft, offdaerop soud consequentelyck 
mede moet volgen dat syne Mayesteyt al ’tquaet welckesijn ondersaten doen 
mede soude moeten verantwoorden en voldoen.

Belangende de limitscheydinge, dat den coninck sijnne pale tot aen ons 
lant stelle, wy sullen ons mits ons van de vyanden verseeckerende gerust 
houden. Can hy ons geen genoechsaeme verseeckeringe geven, dat hy dan 
sijnne limite niet verder dan syne macht stelle, want anders soude hem partye 
formeeren dat hy vry binnen de riviere blyve, want genoech te doen soude 
hebben om ons daer te verseeckeren, laete staen buyten de reviere in zee. Ick 
en sal my alsnu in dese niet wijt uutbreyden, maer segge dat U. 1. besten 
ordre schaffe, want alsoo aldaer noch nieuw zijn, ende het ons niet allecne



143Jambi, 11 Sept. 1616.

omme den peper, maer om wat anders te doen is, soo moeten watsimuleeren 
ende vertoeven om den adem te halen ende cracht te scheppen, te meer wy 
bespeuren den ouden coninck de Portegiesen ontsiet, omdat van ons noch 
weynich kennisse heeft; daeromme vertrouwe ick dat beneffens ’t faveur van 
de jongen coninck, welck U. 1. dient aen te voeden, wel terecht geraecken 
sullen. Den brieff van den coninck en hout niet anders in dan datter soo een 
fregat binnen sijn revier genomen was, ende hy daervan voldoeninge be
geerde, byaldien men vrientschap wilde houden. Mette eerste gelegentheyt 
sullen dien conninck vereeringe senden, ende weder antwoort geven.

De tidinge van den vyant hebben verstaen ende sullen ’t vervolch geerne 
hooren, gelijck mede wat de prauwe voorder mach hebben verstaen, want 
’t en soude nu niet wel passen, dat de vyant met groote macht herwaerts 
quame, dewyle by d’ E. Heer Generael Reael ende den raet in de Molucken 
gearresteert is, dat al onse macht vandaer na Manilla soude gaen, vermits 
van Don Juan de Silva gants niet seeckers hande connen vernemen. D’advise 
van den coninck van Palumban sullen geerne hooren, gelijck mede de be- 
vindinge van Andrigiry. Die van Jambi sijn voorwaer met haer inpositie te 
vroegh in de weer, ’t Verbot van geen peper meer te wannen is al te onrede- 
lijck; dan moeten als vooren vooreerst wat simuleeren.

U. 1. hope was op de Manecabers noch, en dunekt my ick houde voor 
seecker al waren se noch niet gecomen, off het sal evenwel ten laesten ge- 
lucken. U. 1. is wat haestich; men moet geen patiëntie verliesen. Wy sijn hier 
nu 6 maenden geweest, dat men om 1000 realen niet eenen sack peper soude 
hebben connen becomen, daer hier nochtans te syner tijt soo groten over
vloede is, hetwelcke in Jambi niet gebeurt, want hoeseer U. 1. claecht datter 
in Jambi geen peper te becomen was, soo volcht daer nochtans by de Portu- 
gysen continueerlijck met fregatten goede quantiteyt vervoerende sijn, ende 
de Chinesen ontrent 5000 picol met haer 3 joneken vervoeren souden, ende 
al is ’t dat de Portegisen haer cleeden bykans als wechgeworpen hebben, ende 
de Chineesen mede diere hadden gecocht, soo wenste nochtans wel dat van 
U. 1. geprevenieert waren geworden, doch hope dat daernaer de last van de 
Bcrgerboot, Halve Maen ende Vlissingcn becomen sal, welck God geve.

Alsoo de heeren meesters seer instantelijck om retoeren sijn schovende, 
insonderheyt om groote quanteteyt peper, dewelcke dit jaer alhier in geen 
groote abondantic becomen can worden, soo is ’t datderhalven goetgevonden 
hebben dese schaloupe a posto per costi te depescheren, omme den opcoop 
van de peper op ’t hoochste te recommanderen. Derhalven bidde U. 1. alle 
mogelijeke diligentie te doen omme alle de peper op te coopen die aldaer be
comen condt, voor sooveele sijn cargasoen ende contanten verstrccken mogen, 
onaengesien dat den peper diere soude moeten copen, ende meer dan de
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Portegiesen metsyne cleeden soud moeten cladden. Vooral gelieve indachtich 
te houden den peper van alle Javaense joncken op te coopen ende desclvige 
by d’ eylanden van Jaccatra aen ons te addresseeren, mits in ider jonck een 
man stellende, den coop maeckende ende geit op handen gevende, gelijck 
voor desen hebben geschreven. Wy verwachten met grooter devotie naerder 
bescheet van U. 1. omme ons daernaer te mogen reguleeren in ’tsenden van de 
schepen, geit ende cargasoen per costi, want soolange geen naerder bescheet 
becomen, zeer qualijck iets diesaengaende sal connen worden geresolvecrt.

Conforme de monsters, int geschieden can, sullen U. 1. oock nasynen eysch 
van baftas ende cannekijns versien, doch alsnoch en is ’t jacht Nassouw van 
Arabia ende Suratte niet gekeert. Ons comptoir is van Atchin oock gelicht, 
ende omme alhier baftas te coopen sonde veel meer costen dan by U. 1. gevent 
connen worden. Groff root laecken sal U. 1. geworden, gelijck mede 2 schoone 
roers off andere voor de coningen, alsoock U. 1. kiste, dewelcke wel be- 
waert ende onbeschadicht is. Pampier ende pennen werden van Sr. Breeckvelt 
gesonden. D’Engelse boot is noch niet voorgecomen, hadden wy schepen 
gehadt, soudense al voor desen nae de Maccausvaerders hebben gesonden, 
maer wy vissen Godt betert al achter ’t net. Poulo Way is Godtloff seer ge- 
luckelijck met verlies van 7 man verovert. De vrede is daerop met geheel 
Banda gevolcht, doch is den oorloch door d’onsen weder opgeseyt, daervan 
niet dan te beter uutcomst wert verhoopt, welck Godt geve. Van ’t patria is 
hier ’t jacht ’t Hert in 5 maenden ende 8 dagen gearriveert, tidingc brengen
de hoe omtrent 2 a 3 maenden voor haer 6 schepen herwaerts aen waren ver- 
trocken, dewelcke in contant 400.000 realen medebrengen. De Heere wilse 
in salvo geleyden. In ’t patria waren wel gearriveert de schepen Delft ende 
den Orangenboom.

By desen gaet extract uut de missive van de heeren mayores; off bygeval 
de gemelde schepen off eenige van haer costi compareerden laet niet d’in- 
houde derselve datelijck sonder respect off dillay nae U. 1. vermogen te execu- 
teeren. Ten besluyte recommandeere ende segge wederomme coopt alle den 
peper op die U. 1. becomen can, sonder prijs aen te sien, ende laet niet ons 
met den eersten, soo ’t niet gedaen en is, te adviseeren, wat schepen, goederen 
ofte geit derwerts dient gesonden. D’ Engelsen hebben hier alreede een schip 
vol peper van Ticco, ende sullen, nae ick verstae, noch 2 andere van daer be
comen. Het schip Enchuysen hebben wy in Juny passato mede na de West- 
custe van Sumatra gesonden, ende en connen vandaer geen tidinge vernemen. 
Voorwaer het soude my grootelijekx verdrieten, dat d’ Engelsen ons ’t voordeel 
aff sien souden; daeromme laet doch niet, ons, intmogelijck is, te assisteeren.

In Bantham adi 11 September 1616.
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88. — JAPARA.

AEN Sr. DOENSEN, PER 'T JACHT IIOLLANDTA, 21 SEPT. 1616.

i

U. E. missiven van den 14 ende 15 stanti hebben wel ontfangen ende sijn 
arrivement met de schepen ’t Wapen van Amsterdam ende Middelbarch seer 
geerne verstaen, hopende dat Hollandia daervan mede wel gearriveert sal 
wesen. Van d’ Oost sijn hier Godtloffwel aengecomen de schepen Amsterdam, 
Scelandia, Hoorn, den Valck, den Arent, de Neptnines, ende de Ster re, alle 
wel ontramponcert. Voorwaer ick hadde voor ’t patria een ander retoer ende 
oock andere tidinge vandaer verhoopt. Onder andere, alhoewel het hier niet 
te passé compt, soo en can nochtans niet naerlaten teseggen, my gants vreemt 
voorgecomen te sijn, dat men d’Engelsen in de Molucquen gedoocht heeft 
met onse vyanden te handelen, maer voornemelijck dat by d’ E. Heer Gene- 
rael ende den raet van Indien soo absurde resolutie op ’t stuck van d’Engel
sen genomen is, recht contrarie ’t gcene den welstant van de Compagnie ver- 
eyscht ende voor desen by d’E. heer Gencrael Reynstsaliger ende denselven 
raet van Indien alhier gearresteert was. Ick bidde U. E. considereert de ma
terie uutt ’t geene de natuire leert ende oock wat het met de generale Compag
nie worden sonde, soo sulex effect sortere. Derhalve blyve by mijn vorige 
opinie, ende hoope de heeren te sijnner tijt mede anders resolveeren sullen.

Nevens dese gaen aen U. E. geconsigneert 8000 realen in contant, dewelcke 
tot incoop van rijs gesonden worden; sal gelieven ordre te geven dat daertoe 
ende anders niet geimployeert worden. Van de cleeden en hebben geene 
andere die costi vereyscht worden, ’t Is vreemt dat U. E. eenige van mijn 
brieven getoont ende andere oncondich sijn, gelijck mede dat soo verkeert 
genomen wort ’t gene nochtans recht claer ende duidelijck na den anderen 
geadviseert hebbe. Wy sullen om cort te sijn de voorgaende advisen laten 
voor ’t geene sy sijn, ende seggen mits desen gelijck U. E. dat wel 1000 lasten 
rijs o ff daeromtrent van noode sullen hebben. Derhalven gelieve ordre te 
geven dat alle mogelijeke diligentie gedaen worde om quantiteyt te ver
gaderen, onaengesien diere soude moeten coopen, ende soo daer (segge an- 
dermael)goeden witte rijs te becomen is, laet dan geen graeuwe noch slechte 
copen, maer can men geen genoechsaeme quantiteyt goeden witten rijs be
comen, dat men dan middelbare cope; gebreecter oock middelbare, dat men 
dan graeuwe ende slechte cope soder is, want wy en connen de rijs niet derven. 
Vooral recommandeere U. E. met het Wapen ende Middelburch sooveel rijs 
herwert.s te brengen als de schepen voeren ende becomen connen sonder 
verlet haerder voyage. Aen geit hopen wy salt mettertijt niet gebreecken, 
doch totdat beter versien sullen wesen gelieve U. E. (als begost heeft) niet al

lo
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leene de vergaderinge van calck, steen ende hout testaecken, maer oock ordre 
te geven dat vooreerst tot naerder ordre niet dan rijs gecocht worde.

Met dit jacht sijn wy 20.000 realen na Succadana destineerende. U. E. sal 
gelieven deselve derwerts te depescheeren, mits den schipper eenich cloeck 
volck overgeve, alsoo niet wel versien is, ende ordre gegeven hebben omme 
in Succadana van d’Engelsen met gewelt levendich o ff doot te lichten een 
seeckeren Oochsken in Banda van d’onse by de Bandinesen overgeloopen, 
wel te verstaen byaldien ditto persoon op vriendelijck versoeck ende hulpe 
van de coninginne niet gekregen can worden, opdat denselven ten exempel van 
andere gestraft worde. De reeckeninge van van der Burcht sullen met U. E. 
verwachten. U.E. boecken ende reeckeninge sijn ons van Amboyna wel terhant 
gecomen, ende hebben wy deselvige in ’t generael boeck d’ accorde geslooten. 
Van vivres sullen U. E. schepen wel versien, alsoo hier Godt loff genocch is.

Belangende ’t versoeck van Jacob van de Merckt omme inne Verburchts 
plaetse te treden, U. E. sal daerinne disponeeren, gelijck mede op nieuwe aen- 
neminge van Cornelis van Maseyck, na dat ten besten dienste van de generale 
Compagnie met den raet sal bevinden te behooren, want ick geen vanbeyden 
kenne, ende sulckx dieshalven mits desen aen U. E. remitterende ben. Hier 
sijn wel eenige oppercooplieden die men aldaer soude connen gebruycken, 
doch als dese ondercoopman van de plaetse bequaem is ende avancement 
meriteert, soo vinde geraden dat U. E. daermede voortvaere.

Aengaende de 1468| reael welcke nachode Palamboan pretendeert, U. E. 
dient de saecke ten besten met het minste geit doenlijck te modereren, 
want even gelijck den Mattaram soo ons van de syne misdaen wierde, daer- 
vooren deselve wel soude straffen, maer selffs niet willen boeten, alsoo mede 
sijn wy oock bereyt d’ onsen quaetdoende te straffen, maer en is oock geen 
reden dat onsen prince daervooren soude boeten, ende ’t geit dat dieven 
mogen stelen betalen; doch connende geen moderatie becomen, betaelt liever 
de heele somme ten vollen, dan datter iets quaets uut de weigeringe ontstae, 
vermits Japare niet mogen derven.

Van den vyant hebben wy over Jambi tidinge dat Donjuan de Silva in 
Mayo passato binnen Mallacca overleden, ende sijnne vloote weder nae Ma- 
nilhas gekeert soud wesen. Sury heeft ons dit voor de waerheyt geadviseert, 
maer alsoo de tydinge niet en volcht, ende de Bergerboot, HalveMacn, ’t jacht 
Vlissingen met peper ende naerder advis overlange van daer hebben verwacht, 
ende niet verschynen, soo en connen op onseecker tidinge niet bouwen. Den 
Compagnies welstant heeft ofte is voorwaer noch groot perijckel lopende; 
hadde hier een deel van onse Molluckse macht geweest, de vyant ware met 
Godts hulpe verslagen, ende ’t silverschip ofte Maccausvaerders verovert. Na 
Sury adviseert sijn de twee Maccausvaerders alsnoch voor Malacca leggende.
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89. — JAPARA.
AEN JACOB VAN DE MERCT PER ’T JACHT CLEEN TIOLLANDIA, 21 SEPT. 1616.

Aengaende den peper, sy begint nu eerst uut te comcn, ende wort alreede 
op 2 ende 2} reacl de sack gehouden, want het gewas cleen is, soodat beswaer- 
lijck aen quantiteyt sullen geraecken, ende oock groot geit van noode is. Der- 
halven is seer geraden dat U. E. aldaer tot halff October tardere, ja langer 
soo ’t geschieden can, want dies te beeter de last en quantiteyt peper becomen 
sullen. Op den 21 passato is hier in 5 maenden 8 dagen van ’t patria gearri- 
veert ’t jacht ’t Herty tidinge brengende hoe voor hem herwaerts aen seer 
treffelijeke schoepen waren uutgelopen dewelcke na d’advysen van de 
heeren mayores 400.000 realen in contanten medebrengen. De Heere wil 
hun in salvo geleyden, soo en sal het vooreerst aen geen geit gebreeckcn. 
Ditto jacht in ’t Godt gelieft sal ontrent ultimo deser weder naer ’t patria ver- 
treckcn.

In Bantam adi 21 September anno 1616.

Wy hebben van U. 1. drie missiven ontfangen van dato 7, 14 ende löstanti, 
waerop nevens dese van Jaccatra S000 realen in contant met eenige cleeden 
werden gesonden, ende dat tot opcoop van rijs alleen. Derhalven sal U. 1. de- 
selve daertoe imployeeren ende anders niet, doende alle mogelijeke diligen- 
tie omme sooveel rijs te coopen als becomen ende ’t cappitael verstrecken 
can, ende dat is ’t doenlijck, gelijck voor desen hebbe geseyt, goeden witten 
rijs, maer soo deselvigc niet wel in grootc quantiteyt te becomen ware, coopt 
dan witten rijs, bruinen, ende sulcken als voorhanden is, want ick gelijck de 
heer Doensen mede segge, dat wel 1000 lasten sullen moeten hebben, waerop 
letten sal.

De vergaderinge van hout, calck, steen ende diergelijeke, gelijck mede den 
opcoop van cleennicheden die men vooreerst wel derven can, sal U. 1. alles 
naerlaten, totdat ander geit ende ordre van ons become, want onse penningen 
alsnoch niet verde connen strecken.

Belangende CT. 1. versoeck ende de pretentie van nachoda Palamboan sal 
hem aen den heer Doensen addresseeren, ende by sijnne E. als oock van ’t 
geene voorder occureeren mach bescheet bevinden. Soo haest van de Guste 
cleeden becomen, sullen U. 1. nae sijn eysch versien.

In Bantam adi 21 September anno 1616.
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90. — SÜCCADANA.
AEN VAECHT, PER CLEEN H OLLANDIA, 21 SEPT. 161G.

Per ’t jacht Cleen Hollandia hebben ontfangen U. 1. missive van den 4 
stanti, met een packsken diamanten ende cargasoen door U. 1. daerinne ge
scheept, waervooren in conformite sijnne reeckeninge crediteren sullen, ende 
alsoo dito jacht nae Japara gaet, hebben wy goetgevonden daermede weder- 
omme per costi te senden 2000 realen in contanten op hoope, gelijck U. 1. 
adviseert, dat sijn voorgaende cargasoen in diamanten besteet wesen sal. Sult 
wel doen ende ditto jacht metten eersten herwaerts depescheren met alsulcken 
rctoer van diamanten ende andersin ts als hebbende is, opdat U. 1. na sijnnen 
eysch van cleeden mogen versien soo haest de schepen van de Custe arri- 
veeren; ’t en can nu niet geschieden, alsoo gants onversien sijn.

Den incoop van draeckenbloet recommandeere U. 1. Belangende was, bc- 
sarsteenen ende fisick, als het cappitael sulckx lyden can, soo coopt daervan 
’t geene hem voortcompt, ende tot redelijcke pryse becomen can, doch dewyle 
’t cappitael alsnu cleen is, soo en besteet hetselve niet dan in diamanten ende 
eenich draeckenbloet, want de diamanten voor ’t voorderlijckste achtende sijn. 
Cassies en connen voor dees tijt niet senden. Voor deesen hebben van Sr. Deyn 
ontfangen partye was, welck niet dan meest aerde was, dacromme als U. 1. 
weder was incoopt, soo let wel dat het suiver ende alsoo niet vervalst en zy.

By desen gaet acte van d’aenneminge voor Cornelis Pietersen van Hoorn, 
bottelier, ende Frederick Evertsen. De reeckening van den anderen Cornelis 
Pietersen sal ter aencomste van ’t jacht Cleen Enchuysen uutgetrocken ende 
per costi gesonden worden. Van de schipper Guilliaem sal U. 1. 4 reael tot ef- 
feninge der reeckeninge eysschen.

Soo Oochsken ende Anthonio de swert alsnoch by d’Engelsen sijn, sult 
haer beyde vriendelijck met alle beleeftheyt van d’Engelsen eyschen, ende 
ingevalle daerop niet en volcht sal U. 1. aen de coninginne vrientlijck ver- 
soecken, datse d’ Engelsen de persoonen aen u over doen leveren; volcht daer
op mede niet, ordonneeren ende beveelen wy U. 1. in dien gevalle mits desen 
gelijck mede den schipper Guilliaem, voorsz. Oochsken alsoock Anthonio be- 
hendichlick te doen vatten, scheep brengen ende herwaerts senden, ende soo 
haer met behendicheyt mede niet becomen cont, sult alsdan met macht voorsz. 
Oochsken trachten te becomen, ’t sy levendich offte doot, ja hem tot uut het 
huys van d’Engelsen doen halen, mits sooveel mogelijck is voorcomende 
datter geen ander ongeval en gebeure. Can U. 1. Anthonio met vrientschap 
noch behendicheyt mede niet becomen, soo doet hem oock op ’t gevoeche- 
lijckst vatten, ende beyde herwaerts brengen. In ’t doenlij ck is, soo sent Ooch
sken levendich herwerts. In Bantam adi 21 Sept. anno 1616.
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91. — JAPARA.
AEN D’IIEER DOENSEN ENDE RAET, PER PRAUW NA JACCATRA AEN 

CLEEN HOLLANDIA GESONDEN, 23 SEPT. 1616.

Tseedert het vertreck van ’t jacht Clcen Hollandia naerder gelet sijnde op 
cl’advysen van Jambi gecregen, alsdat het silverschip ende de carracke van 
Maccau voor Mallacka waren verwinterende, gelijck sy ’t noemen, ende dat 
met de veranderinge van ’t mouson vandaer nae Goa souden vertrecken, soo 
is in deliberatie geleyt, dewyle U. E. schepen (sal men peper becomen) een 
goeden tijt van de hant dienen te blyven, off ten besten dienste van de gene
rale Compagnie niet geraden sy, derwerts een redelijcke vloote te senden. 
Hierop is, nae consideratie van ’t geene desen aengaet, als per nevensgaande 
resolutien gearresteert dat men de schepen ’t Wapen van Amsterdam, Mid- 
delburch, de Neptunis ende den Valck op ’t spoedichste derwerts sal senden, 
omme te trachten voorgemelde carraecque ende gallioen te vermeesteren, 
ende den vyant sooveel affbreuck te doen, als ’t Godt sal gelieven te geven, 
ende sonder verlet van U. E. voyagic met de schepen ’t Wapen van Amsterdam 
ende Middelburck naer ’t patria sal connen geschieden.

Derhalven gelieve U. E. datelijck op den ontfanek van desen met de schepen 
’t Wapen van Amsterdam ende Middelbiirch voorsz. nae Mallacca te seylen, 
lopende Jambi soo naer als geschieden can. Jambi is gelegen op 40 minuten 
by Zuyen den aequinoctiael, ende sullen de vrienden aldaer vinden de sche
pen Neptuinis, de Valck ende Bergerboot, off noch andere meer, soo wijt soo 
’t brengen connen.

Ende van Jambi sullen U. E. gesamentlijck na Mallacca seylen, ten waere 
dat van Sury verstonden des vyants armade sich alsnoch ontrent Mallacca 
waren onthoudende, off dat voorgemelde carraecque niet en souden connen 
beseylen, ende geen apparentie sagen om iet voorderlicx op den vyant te ver
richten, in wclcken gevalle den peper van Jambi ingenomen hebbende, hun 
wederomme herwaerts connen vervoegen. Alsoo wy verstaen, dit jaer geen 
schepen van Mallacca nae China sijn geseylt, soo en sal niet noodich wesen 
in Sincapura daerop te wachten, doch dewyle U. E. schepen aldaer boven 
wints sullen wesen, ende t’allen tyden herwaerts connen comen, soo sal het 
goet wesen dat de heeren in ’t herwaerts keeren gissinge maecken niet eer 
dan ontrent in ’t voorste van December tot Bantham te comen, want anders 
beswaerlijck quantiteyt peper souden connen becomen, ende hoe langer ver
toeven, hoe ’t beter wesen sal.

Soo U. E. voor de ende de Valck omtrent Jambi arriveerde, sullen
gelieven aldaer nae deselvige te vertoeven. Van hier sullen wy ditto schepen 
een compagnie soldaten medegeven, omme by U. E. tot versterekinge over
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92. — JAMBI.
AEN ANDR1ES SOURY, PER DE NEPTUINE8, 10 OCT. 1616.

By desen gaet copie van de onsen van dato den 1 lc" passato, expresselijck 
per costi roeyschaloupe gesonden omme U. 1. op het alderhoochste te rccom- 
mandeeren, alle ende sooveele peper op te coopen als eenichsints becomen 
can. Tsedert is hier Godt loff op den 29 passato wel gearriveert ’t schip de 
Bergerboot vol sieck volck, ende hebben wy daermede ontfangen U. 1. mis
siven van den 17 ende 26 July, waerop in desen antwoort volgen sal.

Alsoo tot Jaccatra ende Japara ten langen lesten eenige schepen nut de 
Mollucquen aengecomen sijn, soo omme nacr ’t patria te gaen, hoewel ledich 
comen ende niet mede en brengen, als andre omme verdubbelt te worden, 
hebben wy geresolveert ’t Wapen van Amsterdam, Middelbarch, de Neptuincs, 
den Valck ende den Bergerboot nae Mallacca te senden, op hoope off Godt 
gave dat de Maccausvaerders aldaer noch beseylden. Ende alsoo de schepen 
’t Wapen van Amsterdam ende Middelbarcli in Japara sijn leggende, hebben 
wy derwaerts ordre gegeven dat vandaer sonder hier aen te comen hun op de 
hoochte van de riviere Jambi sullen vervoegen, omme vandaer gesamentlijek 
met de schepen de Neptuines, den Valck ende Bergerboot, daarmede dese 
gaet, naeMalacca te seylen. D’ eerste comende sijn geordonneert nae de laat
ste te vertoeven, doch devvyle den tijt haeste vereyscht, soo segge dat men

de schepen verdeylt te worden. Die rijs die alreede by de vrienden gescheept 
is, sullen gelieven inne te houden omme t’haerdcr compste alhier gelost te 
werden.

Het jacht de Nepfainis sijn wy een cargasoen voor de Custe medegevende. 
Het exploict gedaen wesende, gelieve U. E. volgens haere ordre hunne voya- 
gie te laten vervorderen. Voor Jambi senden mede een cargasoen. Met die van 
Bantham sijn tegenwoordich in een seer groote handelinge. Godt geve dat 
tot conclusie ende accoort met den anderen mogen geraecken, soo sal de 
generale Compagnie nae wy meenen een heerlijeken dienst geschieden.

Den 16cn stanti hebben van Jaccatra een roeyschaloupe met advisen nae 
Jambi gesonden. U. E. gelieve ons op hetspoedichste van Jambi alle bescheet 
wederomme te adviseeren, het sy met een van de schaloupen, een boot, ofte 
prauwe.

Vlees, speek en wijn sullen met de jachten van hier medegegeven worden, 
off U. E. daervan iets gebrack.

In Bantham desen 23 September anno 1616.
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met de tocht voortvare, als de vrienden suffisante macht by den anderen sul
len hebben, ’t Schip de Neptuines is na de Custe gedestineert, den Valck na 
Atchijn omme langs de Westcust van Sumatra weder herwaerts te keeren, 
ende nieu peperfinantie op te soecken. De schepen ’t Wapen ende Middcl- 
burch sijn gelast omme alhier niet eer dan omtrent in ’t voorste van December 
te comen, opdat interim dies te beter quantiteyt pepersouden mogen versame- 
len, dat anders niet wel om doen is, ende noch en weete niet oft sonder U. 1. 
assistentie peper genoech becomen sullen. Ende de Bcrgerboot is geordon- 
neert op ’t spoedichste met advise weder te keeren, soo haest den tocht ge- 
daen sal sijn. Alsoo U. 1. den peper in de groote schepen wel sal connen laden, 
ende alsoo de schepen met de tocht na Mallacca gants niet connen verletten, 
achte geraden dat hun derwerts vervoegen, al waer het oock U. 1. verstonde 
dat de Maccausvaerders vertrocken waren, soo omme te onderstaen o ff den 
vyant andersints eenige affbreuck gedaen can worden, als omme den coninck 
van Jhoor te besoecken, waerop de vrienden sullen gelieven te letten.

Van seeckere goederen door ’t jacht ’t Hert verovert, alsoock eenige clee- 
den, hebben wy in den Valck een redelijck cargasoen gescheept, gelijck U. 1. 
can sien per facture sijnde in handen van den oppercoopman, Heindrick 
Janszen Coomans. U. 1. sal daeruut lichten al ’t geene costi dienstich zy, mits 
een weinnich daerinne latende, opdat ondersocht mach worden wat in Atchin 
ofte op de Westcuste van Sumatra getrocken sy, oft aldacr eenige peper be
comen can worden.

Isser iets van ’t sobre cargasoen alsnu met de Neptuinis nae de Custe ge- 
destineert, daermede U. 1. peper becomen can, en laet niet sulex te lichten, 
mits ons advise gevende; de facture mach oversien, ende daernae weder 
sluiten, adviseerende voorder aen d’heer de Hase wat cleeden voor Jambi 
meer herwaerts dienen gesonden dan in genoemt register geannoteert is, waer- 
aen my vrientschap ende de Compagnie dienst geschieden sal. •

D’Heer Doenszen offSr. Coomans sal U. 1. aenseggen, wat schepen in ’t 
wederkceren van Malacca Jambi dienen aen te doen omme den peper te 
laden, daerinne niet en werde versuymt, alsoo U. 1. in alle mannieren sooveel 
peper dient te senden als eenichsints mogelijck is, want anders alle de schepen 
naer ’t patria gedestineert niet en souden connen vertrecken.

Uut de Bcrgerboot hebben ontfangen het geit, den peper ende andersints 
by U. 1. daerinne gescheept, waervooren hem conforme de gesonden facture 
crediteeren sullen, ’t Retoer van peper is voorwaer weinich. Ick hadde de 
Bcrgerboot met sijn volle last vandaer verhoopt, dan de Chinesen sijn ons te 
gaeu geweest, daeromme wenste wel, dewyle de vrienden geit genoech hadden, 
dat U. 1. de Chinesen weder geconstringeert hadde haren peper tegen con
tant aen ons te vercoopen ende leveren, mits den prijs redelijck stellende,
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ende hun oock niet contant betalende, ’t Is nu gepasseert, doch ordonneren 
U. 1. mits desen, soo gelijeke occasie weder voorquaeme, deselvige niet te 
laten passeeren, mits dat het op het gevoechelijckste geschiede, te weeten 
een weinich van der hant, ende dat de lieden haer goet tot redelijeken pryse 
betaelt worde, gelijck oock datse in ’t minste niet berooft, dat hun oock geen 
ander overlast en gedaen worde, ende dat ons daervan goet bescheet worde 
gebracht, want geen ander aenhalen van vrye lieden noch verder constructie 
voor goet verstaen.

Ick hebbe gesien de diligentie by U. 1. tot veroveringe van een Mallacse 
fregat aengewent, ende hoe sulckx door faulte van de executeurs nietgeluckt 
en is.’t Is Godtbeeterteen gemeen gebreck. Hadde.ons desseyn effect mogen 
soorteeren, de Maccausvaerders en waren niet alleene vermeestert, maer des 
vyants geheele armade ware oock verslagen geworden; doch met goede hoope 
ende courage moeten de saecke hervatten, want van eenen slach de bome 
niet en valt.

Hebben oock verstaen wat pitsaringe over ’t nemen van de Portegise prauwe 
gepasseert is. My is lieff dat U. 1. niet alleen alles met restitutie van ditto 
praeuwe ende sijn goet beleyt geslist ende daerenboven den coninckx gront 
soo verde getast heeft, hetwelcke ons in ’t voorder handelinge van saecken 
wel dienstich wesen sal, want alsoo doende leert men de lieden kennen. De 
partyschap welck den broeder van Intche Moeda getoont heeft, sullen den 
Sabandaer van Japara doen gevoelen.

D’affcomste van de Mannecabers by U. 1. ende de bevindinge van Andri- 
giri sullen geerne hooren. De metalen stucken costen, te weten de drye, ’t eene 
wechgesprongen, f 1382 — 4. Balthy is 4 dagen nae sijn arrivement alhier 
gerust; heeft hier seeckere brieven voor d’ Engelschen gebracht, ’t Is waerdat 
hy se my behandicht heeft, dan deCompagnie en is daermede niet wel gedient; 
daeromme sal U. 1. wel doen ende opentlijck op de schepen ende jachten ver- 
claren dat niemant hem vervordere eenige brieven van d’Engelsen mede te 
nemen, op arbitrale correctie; soo sullen alhier, imant ter contrarie doende, 
de straffe doen excecuteeren. D’exclusie van d’Engelsen sullen byden coninck 
van Jhoor procureren, doch achten dat het van verderhant sal moeten comen, 
daervan de pot te viere is.

Nevens dese gaet antwoort aen de coninck. U. 1. sal d’ inhoudebehoorlijck 
gelieven uut te leggen. Tot vereeringe voor de jongen als oude coninck sal 
uut de schepen lichten 4 roers door ons daerinne gescheept; twee vaten eruit, 
ider van omtrent 100*©; eenich van’t fijne root laecken, ende’tgeene voorder 
met den raet geraeden sullen vinden. Sal oock gelieven ter gelegendcr tijteen 
redelijeken vereeringe aen den coninck van Palkimban te senden, metdanek- 
baerheyt van syne vrientlijeke aenbiedinge, presenterende d’ onse met alle
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cortoysie wederomme; uut sich selven aenroerende, sonder andre te nomi- 
neeren, oft oock gesint souden wesen met ons in alliantie ende verbintenisse 
te treden tegen onse ende hare vyanden. Ja, soo U. 1. eens iemant van des 
coninckx volck comt te spreecken, vraecht haer eens boertende off hunnen 
coninck wel coninck van Bantham soude willen wesen. Het cruyt valt d’ onsen 
in de Moluccquen door droogen soo cort, dat men tegen den vyant weinich 
overhout, daeromme en connen als d’ Engelsen geen vercoopen. De vorige 
nagelen sijn nagelen geweest welcke ondienstich voor ’t patria waren geor- 
deelt; alsnu seynden eenige goede, welcke ick achte noch meer gelden sullen, 
dewyle de quade soo hooch tegen peper sijn geruilt. Alsnoch en sijn van de 
Guste noch Suratteonse schepen niet gearriveert. Van d’Engelsen waren wel 
eenige baftas ende kannekijns te becomen, dan souden achte ick meer costen 
dan by U. 1. gevent connen worden. Japponders can U. 1. van de nevensgaen- 
de bcrcque lichten. Aengaende ’t bouwen van een huis offd’aenneminge van 
een nieuwe plaetse voor het stuck geschut, het hout, steen ende pannen heb
ben om met lossen geen tijt te verliesen in de Bcrgcrboot gelaten, ende sal 
U. 1. met den raet daerover disponeeren, gelijck nu oock gedaen heeft, nae 
dat bevinden sullen de Jambische negotie sonder nadeel van onse meesters 
dragen can. Den handel moet beteren, segge voor mijn advijs, eer men-meer 
oncosten doet.

Wy sijn wel gesint, omme neffens des conincx galleyen met een schip de 
Javanen de vaert op Malacca te beletten, ende achtesulckx oock seer geraden 
te sijn. Daeromme sullen hierover disponeeren, na dat den tijt ende gelegent- 
heyt van de saecken sullen gedragen. Interim sal ’t goet wesen, dat U. 1. 
ondersta oft U. 1. met dit accort op des coninckx voorstel eenige goede con
ditie off ten minsten preferentie voor d’Engelsen becomen can.

Op ’t stuck van ’t anhalen der Chinese joncken by den raet gedelibereert 
ende naerder gelet sijnde, is gearrestcert, soo de Chinesen U. 1. op merckt- 
ganck geen redelijcke pertye van peper, die opcopen, over sullen willen doen, 
datmen haer dan buiten de rievierc daertoe constringeere, mits den peper 
tot redelijcken pryse betalende. Derhalven ingevalle costi wederomme eenige 
joncken comen te arriveeren, laet dan verluyden off de schippers aenseg- 
gen dat U. 1. daer oock is om peper te coopen, ende met hun in concorren- 
tie begeert te treden ofte van ’t gene sullen coopen partye begeert, ende by- 
aldien geen genoechsame pertye overdoen, ordonneeren ende beveelen U. 1. 
mits desen wel expresselijck ditto Chinesen aldaer buiten de riviere te constrin- 
geeren sooveele van haren peper tot ordinnaire mercktganck met ongelden 
aen d' onsen over te doen, als onse schepen sullen connen laden ende betalen.

In Bantam adi 10 October 1616.
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93. — JAMBI.
AEN DEN CONINCK, PER DE NEPTUINEN, JO OCT. 1616.

)
■

Grootmogende Coninck! Wy hebben twee missiven van U Majesteyt ont- 
fangen, ende achten dat met de gedaene restitutie van de prauwe welcke 
tegen ordre van onsen capiteyn aldaer residerende in de riviere vermeestert 
was, als de straffe welck daerover gedaen is, voldaen wesen sal. De fregat 
seggen my d’ onsen buyten de rieviere op onsen vyant verovert te sijn. Waer 
U Majesteyt onsen goeden wille soo wel bekent, als hem der Portegiesen 
ambitie verborgen is, vcrseeckere my dat hun soo seere niet favoriseeren en 
soude, ende alsoo na augmentatie van onsebegonnen vrientschap ende negotie 
aldaer verhoopen dat mettertijt beter sal worden onderricht, hebben wy aen 
alle ende een yder van de Nederlantse natie geordonneert dat niemant hem 
vervordere binnen U Majesteyts riviere eenige Portegiesen offentie aen tc 
doen; alsoo het tegen onse ordre gedaen worde, sullen d’ overtreders tot U Ma
jesteyts contentement exemplaerlijck gestraft worden. Tot acressemcnt van 
de negotie aldaer, ende vermeerderinge van onderlinge vrientschap, bidden 
U Majesteyt vriendelijck den onsen aldaer niet min te tracteeren, dan voor 
desen de Portegiesen ende alle andere natie gedaen is, sonder eenige nieuwe 
impositie t’onsen laste ende vercleeninge in te voeren, noch oock dat de 
perturbateurs van u welstant U Majesteyt soo verde niet en leyden dat soo 
onredelijcken verbot staet grype, als is te verbieden dat men geen peper soude 
suy veren, opdat d’incomoditie, welck my leet wesen soude, ons niet anders 
doet resolveeren. U Majesteyt sal oock gelieven in geen goede consequentie 
te trecken, noch niet naer te volgen, d’excessive lasten welck die van 
Bantham treckende sijn, want tenzy dat zulcx verbeteren, eerlange claerlijck 
blijcken sal, oft onse vrientschap niet beter dan een goede somme geit sy; 
ende alsoo de vrientschap van d’Engelsen U Majesteyt niet dan hinderlijck 
can wesen, dewyle overal claerlijck blijkt sylieden alleenlijck trachtende sijn 
omme ons te ontrecken de vruchten van soo loffelijeke daden ende victorie 
by de Nederlantse natie in dese quartieren tegen de Spangiaerden ende Porte
giesen door de genade Godts vercregen, waerdoor veel coningen ende princen, 
die onse goedertierne vrientschap niet misbruycken, in ruste, vrede ende 
fleur geraecken, ja daerdoor d’Engelsen selven den wech gebaent, ende de 
deure die nu ingaen geopent is, ende anders noyt (hoe luide sylieden oock 
roepende sijn) soo verde gecomen souden hebben; versoecken derhalven, soo 
U Majesteyt onse vrientschap lieff en weert zy, sulckx met licentieeren van 
d’Engelsen te betonen, want dit doende sal ’tselvige niet onvergolden, maer 
alle het onse tot U Majesteyts dienste verobligeert blyven, endesullen dan oock 
lichtelijck connen resolveeren omme met een ofte meer schepen de Javaense
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94. — D’HEER S. DOENSEN
OP ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, PER DE NEPTUINES, 10 OCT. 1616.

Tsedert onse jonckste van den 23cn passato niet het jacht Cleen Hollandia 
na Japara gesonden, hebben wy U. E. schriven van den 22 passato wel ont- 
fangen ende den inhout verstaen, waerop geen andre repetitie vereyst wert. 
Dese gaet met de Ncptuincs, Valck ende Bergerboot, welcke ick hoope U. E. 
ontrent de riviere Jamby sullen vinden, opdat datelijck met den anderen 
gesamentlijck na Malacca mogen seyllen ende de Maccausvaerders van den 
vyant becomen, waertoe U. E. ende de vrienden op het alderhoochste recom- 
mandeerc haer uutterste diligentie te doen, ende alsoo den tijt grooten haest 
vereyscht, sal ’tgoet wesen dat U. E. recht door na Malacca seylle sonder 
hem by den coninck van Jhoor te amuseeren, doch coste het geschieden 
dat sijnne Majesteyt sonder verlett in passant met een prauwe off andersints 
besocht wierde, omme te sien off van daer oock eenige vordelijcke advisen 
cost becomen, ick en soude sulckx niet ongeraden maer dienstelijck achten. 
Dan in ’t wcderkeeren van Mallacca sal gelieven ditto Majesteyt selffs te be- 
soecken, eenige vereeringe te doen, ende voorts instantelijck te versoecken 
omme d’Engelsen van Jambi te crygen, waerop vry wat breet dient te 
handelen.

U. E. sal gelieven te oversien d’ instructie Sr. Cornelis Coomans medege
geven, ende als het exploict gedaen sal sijn, denselven met de schepen de 
Neptuines ende Valck sijnne voyagie laten vervorderen. De Bergerboot ge
lieve daetelijck weder herwaerts te senden met alle de soldaten die met de 
schepen derwaerts gaen, alsoock de Japponders met haar berequen, ten 
waere dat aldaer dienst conden doen. Met het Wapen van Amsterdam ende 
Middclbnrvh gelieve U. E. van de hant te blyven tot in ’t voorste van 
December, gelijck met onse voorgaende hebben geadviseert. De Chinesen 
plagen ons hier sooveel als immer connen. Wy noch oock d’Engelsen en 
hebben alsnoch geen peper gecocht, dan alsoo de Chinesen wel bekent is 
peper sullen moeten hebben, hebben sy deselve op 2£- reael de sack gejaecht,

joneken den handel van Malacca te beletten, opdat een stapel van negotie 
by U Majesteyt geraecke ende sijnne welstant gevordert worde. De neven- 
gaende vereeringe gelieve U Majesteyt in danek aen te nemen. Godt geve 
hem geluck ende augmentere synen staet.

In Bantam adi 10 October 1616.
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95. — INSTRUCTIE
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VOOR DEN E. CORNELIS COOMANS ENDE DEN RAET VAN DE SCHEEPEN DE 
NEPTUNIS, DE VALC'K ENDE BERGERBOOT, 10 OCT. 1616.
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van meninge sijnde omme den peper tot op 3 realen te dry ven, welck in 
10 jarcn niet gebeurt en is, soodat stille moeten sitten omme den prijs te 
doen dalen, invougen te beduchten is het lange aenloopen sal eer de last van 
Amsterdam ende Zcelandia becomen; derhalven recommandeere U. E. op 
’talderhoochste in aller mannieren te vorderen dat van Jambi goede pertye 
peper mogen becomen, latende deselvige scheepen in de groote off Berger- 
boot nae dat de gelegentheyt sal gedragen. U. E. sy verseeckert, dat hoe van 
hier met de schepen ’t Wapen van Amsterdam ende Middclburch te langer 
blijft, hoe te meer vorderen sal, ende wy en sullen niet naerlaten syne E. te 
gedeneken; ’t en sal hier in ’tGodt gelieft aen geen diligentie gebreeckcn.

By desen gaet notitie van eenige vivres voor U. E. in de Neptuincs ge
scheept, waerover sal gelieven te disponeeren. TGene de scheepen tot de 
wederomreyse voorder van noode mogen hebben, sullen de vrienden ’t haer- 
der comste alhier vinden.

In Bantham adi 10 October 1616.

U. 1. sullen hem op het spoedichste van hier nae Jambi vervorderen ende 
anekeren soo nae de wal als geschieden can op de hoochte van 40 minuten 
by suyen den Aequinoctiael, sendende datelijck een praeuwe oft andersints 
met dese onse missive aen S'. Andries Soury opwaerts, omme te vernemen 
wat tidinge van Malacca, de twee carraecquen van Maccau ende des vyants 
gelegentheyt is hebbende.

Soo d’ heer Doensen met de schepen ’t Wapen van Amsterdam ende Mid- 
delburch noch niet en ware gearriveert, sult deselvige aldaer vertoeven, ten 
ware dat lange tardeerde, ende met den raet U. 1. macht suffisant genoech 
geoordeelt sijnde goetgevonden wierde, alsoo den tijt geen lange vertrecken 
en lydet, met de tocht na Mallacca voort te varen omme de carraecque ende 
gallioen van oorloge verleden jaer van Maccau gecomen te vermeesteren, ende 
den vyandt overal sooveel affbreuck te doen als eenichsints doenlijck is, 
waerop met anderen ten besten disponeeren sult.

De vlagge sullen de vrienden op ’t schip de Neptunes van de groote stenge 
laten waeyen, ende sal Sr. Cornelis Coomans de vergaderingc van de raet 
aldaer beroepen, ende daerinne presideeren totter tijt ende wyle by Sr. Doen-

M
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sen sullen comen, als wanneer sijn E. voor hooft over de geheele vloote erkent 
ende gerespecteert sal worden.

De Valck is een cargasoen voor Jambi inne hebbende, ende sal Sr. Sury 
daervan lichten al ’t geene in Jambi dienstich ende van noode zy, mits daer- 
inne alsulcke goederen worden gelaten als by ditto Sury ende den raet goet- 
gevonden sal worden van noode te sijn omme elders peper op te soecken.als 
te weeten van Atchin aff tot Priaman, Ticco, ende voorts langs de geheele 
Westcuste van Sumatra.

Een sack nagelen, een sack nooten ende een sack foelie met eenich root 
laecken sal Sr. Coomans mede inhouden, omme daernae beneffens andre 
goederen aen de coninck van Atchin te vereeren.

Den vyant omtrent Malacca alle mogelijeken affbreuck gedaen wesende, 
sal voorsz. Sr. Coomans van d’Heer Doensen licentie versoecken, ende ge- 
licentieert wesende, met de Neptuines ende Valck na Atchijn seylen.

Voor Atchijn geanekert sijnde, sult aldaer scheep blyven, ende vertoeven 
totdat imant van ’s coninckx wegen aen boort come; ende imant gecomen 
wesende sal U. 1. haer aenseggen, aldaer van d’E. Heer Gouverneur Genne- 
rael expresselijck gesonden te sijn, omme de Majesteyt van Atchin te spree- 
cken, ende dieshalven audiëntie versoecken. Bescheet becomen hebbende 
sullen Sr. Cornelis Coomans ende HendrickJanszen Coomans meteen suite 
van 5 a 6 mannen hun aen lant vervoegen ende by den coninck gaen, mede
nemende voorsz. nooten, foelie, nagelen ende eenich root laecken ende ander- 
sints, tot de waerdye aldaer gereeckent van omtrent 400 realen, hetwelcke 
U. 1. ditto coninck uut den name van d’E. Heer Generael vereeren sal.

Ende alsoo niet en weeten hoe voorsz. coninck gesintsy, sullen beyde de 
schippers van de schepen, ende oock alle het resteerende volck aen boort 
bliven, wel op haer hoede sijn, ende continueerlijckallesslachveerdich houden.

Soo het schip Enckhuysen tot Atchin geweest is, off ghylieden hetselvege 
aldaer bescheyden, soo sal U. 1. hare redenen by den coninck formeeren tot 
confirmatie ende nieuw versoeck van ’t gene by haerlieden medegegeven, 
waervan by dese copie gaet.

Is het schip Enckhuysen tot Atchin niet geweest, sal U. 1. den coninck aen
seggen alsoo niet en soecken dan de vrientschap met sijnne Majesteyt te con- 
tinueeren, d’ E. Heer Generael U. 1. expresselijck gesonden heeft omme sijnne 
Majesteyt aen te dienen hoe d’ E. Heer Generael Reynst zaliger verleden jaer 
met alle de macht uut de Mollucquen tot Bantham gecomen was omme daer- 
mede nae Mallacca te gaen ende den vyant met syne Majesteyts hulpe alle 
mogelijeken affbreuck te doen, maer alsoo tot Bantham vernam dat d’Engel- 
sen voorhadden ons de negotie in de Molucquen, Amboyna ende Banda te 
ondermynen, ende alsoo alle onse arbeyt infructueus te maecken gelijck
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alreede by syne Majesteyt tot Atchijn in de negotie van Priaman en Ticco 
hebben gedaen, dat sijn E. daerdoor genoodsaeckt wierde sijn disseyn ten 
deele te veranderen, maer diesniettemin evenwel een vloote derwaerts sont, 
dewelcke gelijck sijnne Majesteyt wel gehoort sal hebben de Portegiese gal- 
lioenen verslagen heeft, waerdoor de Spaense armade oock weder gekeert, 
ende den vyant van sijn disseyn gefrustreert is geworden. De vreucht van 
dese victorie is wel groot, maer on gelijck grooter ware sy geworden soo d’ E. 
Heer Generael zaliger door d' Engelsen niet genootsaeckt waere geweest de 
vloote te ordonneeren soo haest weder van Mallacca te keeren, als men met 
vordere redenen wel bewysen conde.

De redenen waeromme den coopman gelicht is, sal U. 1. seggen te wesen 
voornamentlijck omdat denselven een grooten dronckert ende onbequaem 
was, ende datter geen ander geleyt en is, vermits verstaen hadden sijnne Ma
jesteyt verstoort te sijn omme dat in soo langen tijt geen secoers van d‘onsen 
hadde becomen, hetwelcke voor U Majesteyt stilt gylieden seggen wel ge- 
remedieert ware geworden, soo ten rechten ware geinformeert geweest, want 
den vyant, Spangiaerden noch Portegiesen, ons in de Molluccquen, Amboyna 
noch Banda sooveele niet te doen en geven als ons hinderlijck is d’ onder- 
cruypinge welck d’Engelsen onder pretext van vrientschap ons doende sijn; 
doch in die quartieren hebben sy alsnoch weinich gevordert, soodat haren 
voetsel vernemelijck, ja bykans allene verkrygen door faveur ende den handel 
hun by sijnne Majesteyt in Ticco ende Priaman alleene vergost, waerdoor 
onsen gemeenen vyant te langer staende blyven ende te meer domineeren 
sal, invoegen dat soo sijnne Majesteyt haer den handel in Ticco, Priaman 
ende syne jurisdictie verbiet, wy alsdan van ditto Engelsen ontlast sullen 
worden ende onse macht uutte Mollucquen derwaerts soud connen worden 
getransporteert.

Wegen onse hoge overicheyt is d’Engelsen den handel overal neffens ons 
gepresenteert geweest, mits dat daerentegen den oorloge tegen onse gemeene 
vyanden souden helpen voeren, maer sy en hebben sulckx niet willen aen- 
veerden, soodat claerlijck blijckt sylieden trachten overal de vruchten van 
onsen arbeit (onder onse vleugelen selffs schuylende) te genieten ende ons 
met den oorloge laten geworden. Off sulckx recht ende reeden sy, oftsy ende 
wy ende oock de princen onse bontgenooten tegen de Spangiaerden ende 
Portegiesen alsoo souden connen bestaen, gelijck mede off wy niet onschul- 
dich, maer sylieden oorsaecke sijn, dat den coninck in soo langen tijt geen 
assistentie van ons heeft vercregen ende onse middelen in de Moluccquen, 
Amboyna ende Banda soo lange geconsumeert sijn geworden, can sijnne 
Majesteyt selffs lichtelijck considereren.

Derhalven soo sijnne Majesteyt de oude vrientschap met ons gelieve te con-
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tinueeren, gelijck wy geerne sagen, ende d’ onse weder op nieus aenbiedende 
sijn, dat hem dan gelieve niet d’Engelsen, maer ons den handel in Ticco ende 
Priaman te vergunnen ende d’Engelsen excludeere, want sijnne Majesteyt 
wel affmeten can niet mogelijck te wesen, dat onse heeren mayores souden 
connen vervallen soo excessivc lasten van de overtreffelijcke armade, welcke 
continueerlijck tot affbreuck van onse gemeene vyanden, ende assistentie van 
onse vrienden houdende sijn, voegende daerby bereyt te wesen alsulcke ge- 
rechticheyt te betalen als d’Engelsen gevende sijn, voorder aff ofte toedoen
de ’t geene redene ende wederreden e ten besten soude mogen vereyschen.

Hierop bescheet becomen hebbende sal Sr. Cornelis Comans sich van de 
Ncptuines op den Valck transporteeren, ende Sr. Hendrick Comans van de 
PWr^op deNcptuines overgzen,latende de Neptiiincs siynne reyse nae deCuste 
vervorderen, ende sal Sr. Cornelis met de Valck buiten Sumatra om weder 
herwaerts koeren, om ons rapport te doen, doende in ’t keeren aen alle ofte 
sooveele van alle de voorneempste plaetsen van de geheele custe als den tijt 
ende standt lyden can, voorder ernstelijck ondersoeckende off iewerts eenige 
peperhandel sal connen becomen, waertoe het cargasoen in de Valck resteren
de gebruickt sal worden.

Soo den coninck van Atchijn voorsloech dat wederomme aldaer een coop- 
man souden leggen, sal U.l. hem excuseeren daertoegeen last te hebben, maer 
dat ons sulckx voordragen sal, ende ingevalle hem belgde dat ons volck soo 
apstract ware gelicht, sonder syne Majesteyt aengesproocken ofte iets te ken
nen gegeven te hebben, sal U. 1. daeroverd’E. Heer Generael excuseeren ende 
den cappiteyn off d’ heer de Hase, die sulckx gedaen heeft, accuseeren, even 
gelijck off het seer qualick gedaen ware ende ’t selvige hen by cf E. Heer 
Generael niet wel soude worden affgenomen.

Ingevalle U. 1. het schip Enckhuysen comptte rescontreren, ’tsy tot Atchin 
off elders, sal hem voorsz. Cornelis Coomans op ditto schip transporteeren, 
mede overnemende al ’t cargasoen in de Valck wesende, omme met ditto 
schip deseonseinstructie, alsoockd’ andere ’tschip Enchuysen medegegeven, 
ten vollen te volvoeren, ende insonderheyt alle uutterste diligentie te doen 
omme soo grooten quantiteyt peper te becomen als eenichsints mogelijck zy, 
niettcgcnstacnde deselvige seer diere souden moeten coopen, hetwelcke U. 1. 
op ’t hoochste recommandeere.

Ende alsoo Sr. Everaet Deyn synen tijt gecxpireert is, ende sijnne verlos
singe voor desen ernstelijck heeft verhoopt, sal ditto Deyn in voorgemelden 
gevalle tegen Sr. Comans op de Valck overgaen om met ditto Valck op ’t 
spoedichste herwaerts te keeren (wel te verstaen soo hy gemist can worden) 
ende ons soo mondeling als schriftelijck bescheet te brengen van ’t gene in 
Atchin ende elders sal wesen verricht. Dan soo de cortheyt des tijts, verloop
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van ’t Westelijck mouson, ofteandre toevallen niet toe en lieten op de bejege- 
ninge van ’t schip Enckhuyscn naerder ondersoeck te doen, soo en sal het 
overgaen van Sr. Coomans tegen Sr. Deyn niet nodich wesen, maersullen hun 
gesamentlijck in dien gevalle herwaerts vervoegen, mits dat de vlagge van de 
groote sten ge blyve waeyen op het schip daer ditto Cornelis Coomans vaeren- 
de is, alsoo hem ut supra als president van den raet der voorgemelde schepen 
gecommitteert ende gestelt hebben.

Met dese schepen sijn medegaende 8000 realen in contant; soo deselvige 
tot opcoop van peper tot Jambi niet van node sijn sal U. 1. trachten ditto 
penningen in Atchin, Priaman off Ticco aen peper te imployeren, off Gouse- 
ratten bejegenende aen Gousseratse cleeden, voornemelijck aen baftas, witte 
ende swarte cannekijns ende andere.

Eenige Spangiaerden, Portegiesen off adherenten in schepen, joneken, 
galleyen, fregatten off andersints bejegenende, snit trachten deselvige te ver
meesteren, ende vermeestert sijnde haere persoonen ende goederen onder 
goede verseeckeringe ende behoorlijck register herwaerts brengen , opdat 
alles naer behooren ten besten van de generale Compagnie werde geapliceert.

Ende alsoo den coninck van Jambi zyne stromen neutrael wilt houden, 
ende wy denselven tot onderhoudinge van onderlinge vrientschap belooft 
hebben, binnen sijn rieviere geen hostiliteyt te plegen, wort mits desen aen 
allen ende een yder van de schepen nae Jambi varende van de meeste tot de 
minste niemant uutgesondert, wel expresselijck belast ende verboden nie- 
mant binnen ditto rieviere van Jambi vyantelijck aen te tasten noch bescha
digen, ’t zy Spangiaerden, Portegiesen off wat natie het oock sonde mogen 
wesen, op pene van arbytraele correctie.

Dat men de Japponsebercque weder herwaerts seynde, soo haest het exploict 
gedaen sal wesen en de deselvege gemist can worden.

De Bergerboot wordt oock geordonneert, soo haest ditto exploict verricht 
sy, op ’tspoedichste weder te keeren, ten waere dat van node ware om peper 
in Jambi te laden.

D’Heer Doensen sal U.l. doen gedeneken den coninck van Jhoor soo’t ge
legen compttebesoecken, ende ernstelijck op sijnne Majesteyt te versoecken 
dat d’Engelsen van Jambi gelicentieert worden, waertoe geen schenckagien 
dienen gespaert.

Dat alle de soldaten, soo haest het exploict gedaen sy, daetelijck met de 
Berger boot herwerts werden gesonden.

In Bantam adi 10 Oct. anno 1616.
1
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96. — CUSTE COROMANDEL.
AEN D’HEER HANS DE IIASE, PER DE NEPTVINES, 10 OCT. 161G.

U. E. behouden arrivement aldaer sal my lieffom hooren sijn. Omme de 
vaert nae die custe ende vandaer herwaerts eens op ’t rechte saysoen te 
brengen, de moesons recht te doen gebruicken, ende de schepen niet langer 
in stroom ende wint te laten martelen, gelijck tot nu toe tot groot nadeel van 
de Compagnie ende ons volck gedaen sy, hebben wy over eenigc dagen ’t 
schip dc Ne/ftimies daertoe geprepareert gehouden, maer de reysc en heeft 
geen goede voortganek willen nemen, ter cause geen schepen van de Custe 
compareerden, maer voornementlijck omdat qualick wisten wat cargasoen per 
costi (daer jacrlickx een seer heerlijck cappitael dient te wesen) sou senden, 
want gants geen geit connen missen, ende alle onse schepen Godt betert by- 
kans geheel ledich van de Molucquen, Amboyna ende Banda sijn gekeert, 
seer weynich nagelen, nooten ende foelie medebrengende.

Doch alsoo naderhant geresolveert is een vloote nae Mallacca te senden, 
omme te onderstaen off men den vyant eenige affbreuck can doen, ende be- 
seylt ende vermeestert connen worden de carraecque ende gallioen van oor
loge verleden jaer van Maccau gecomen, welckegeseyt worden voor Mallacca 
nae het aenstaende mouson noch wachtende sijn, hebben wy met dese occasie 
goetgevonden de NcjMuincs van daer, het exploict verricht wesende, voorts 
na de Custe te laten seyllen op hoope offdeheeren meesters wederomme van 
’t patria per costi een goede somme contant hadden gesonden, gelijck haere 
E. voor desen te doen hebbe gerecommandeert.

In dit schip hebben wy doen schepen een parthye sandelhout, alluyn 
ende andere cleenicheden, waervoor U. E. conforme nevensgaende facture 
de generale reeckeninge sal gelieven te crediteeren. Peperen sendc meede 
niet, alsoo voor de schepen naer ’t patria gedestineert qualick connen ge- 
raecken. Niet lange na U. E. vertreck van hier rees de peper verleden jaer 
tot 2.V a 3 realen de sack, ende dit jaar is apparent niet dalen offverminderen 
sall, want dc nieuwe peper tegenwoordich alreede a 2£ ende 2J realen de 
sack gecocht wort.

By dese gaet memorie van ’t geene van de Custe voor ’t patria ende Indien 
geeyst wort, maer alsoo niet en weeten wat cargasoen U. E. herwaerts sal 
hebben gesonden, veel min off eenich geit van ’t patria gecregen heeft, off 
noch becomen sal, soo en connen niet wel seggen wat daervan min ofte 
meer dient te senden. Derhalven sal hem gelieven te reguleeren, aensiende 
’tgeene alrede gesonden is, naer het cappitael welck U. E. heeft, mits ver- 
sorgendc dat Bantham vooral met deden, soo het niet gedaen en is, versien 
worde, ende dat de heeren mayores goede retoeren van goeden indigo be

lt
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comen mogen, gelijck oock dat men de soldaten van cleedingeversien mach; 
doch ware het mogelijck, soo diende van d’andre sorteringe mede wel wat 
gesonden. Voor Pattana ende Siam wort een goede partye Malleysche cleeden 
geeyscht, maer alsoo daer weinnich avance geven, soo en vinde niet geraden 
dat U. E. ’tgeeyschte getal van d’andre sorteringe daeromme vermindere; 
dan als een suffisant cappitael hebben sal, gelieve ons van alles te senden, 
volgens ditto nevensgaende memorie.

Nevens dese gaen seeckere monsters van indigo met instructie daerby, door 
d’heeren mayores herwaerts gesonden. U. E. sal gelieven in ’t opcoopen van 
den indigo daerop ernstelijck te doen letten, want de meesters met alle voor- 
gaende indigo soo qualick gevaren sijn, dat alsulcke geen meer begeeren ge
sonden te hebben, maer wel ontrent 1000 balen conform ditto monsters door 
hare E. gesonden.

Oock gaet hier n effens seeckere boecken ende missiven welck de heeren 
mayores aen Cornelis de Heda in Visiapour residerende sendende sijn. Sal 
gelieven deselvige voort te senden, mits gelijck de heeren mayores advisee- 
ren hem recommandeerende des Compagnies geaffectioneerden te willen sijn 
en blyven, gelijck tot noch toe geweest is.

Ick sonde geraden achten omme deselve voor deCustevaert ten rechten tyde 
te gebruycken dat U. E. de Neptuinis (tensy des Compagnies welstant anders 
vereyscht) op ’t jonekste van ’t aenstaende Noordelijck mouson tegen Martius 
toecomende weder herwerts sondt, met alsulcken cargasoen als dan gereet 
hebben sal, omme naermaels jaerlijeks alsoo te continueeren, want alles in 
dier voegen ordentelijck te beter gaen sal.

Den 27 Augusto passato is hier van ’t patria gearriveert het jacht ’t Hert 
sijnde 5 maenden 8 dagen geseylt geweest, brengt tydinge hoe van de desolate 
vloote ’t schip Delft, ende ’t jacht den Orangcnboom. niet sonder andermael 
groot perijckel geloopen te hebben, eyntelijck Godt loff wel overgecomen 
waren, gelijck mede dat ontrent 2 maenden voort \Hcrt aengeseylt sijn óseer 
treffelijeke wel gemonteerde scheepen, daermede de heeren mayores senden 
400.000 realen in contant. D’ Almogende wil hun in salvo geleyden, opdat de 
comptoiren van geit mogen werden versien. Ick en weete niet off U. E. dit 
jaer noch een anderschip off jacht met geit sullen connen senden. Wy sullen 
ons nae den tijtende gelegentheyt moeten reguleeren, ende U. E., in ’teenich- 
sints doenlijck zy, met een goede somme provideeren.

In Juny passato is d’ heer Gouverneur Reael door den raet van Indien by 
pluraliteyt van stemmen voor Gouverneur Generael geeligeert ende geprocla- 
meert. Godt geve sijn E. geluck ten welstant van ’t gemeene beste. Aprobatie 
ende acte van U. E. aenneminge gaet nevens dese in besloten missive van 
d’E. Heer Generael voorsz., gelijck syne E. my adviseerende is.
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Hoe Poulo Way door den commandeur Lam verovert zy, de vreede met 
Banda dacrop gcvolcht is, ende den oorloge weder aengcnomen was, sal U.E. 
door de vrienden verstacn. In Amboyna is den staet seer getroubeleert. De 
dorpen sijn tegen 't casteel gerebbelleert. D’Engelsen hebben hun in Banda 
ende Amboyna laten geseggen, ende sijn op dreygementen vertrocken sonder 
datter eenige feytlijckheyt gepleecht sy; daerna sijn se na de Mollucquen ge- 
loopen ende onder het oude Portegische fort van Tidore geanekert, alwaer 
eenige rijs ende andersints tegen nagelen aen de Spangiaerden verhandelt 
hebben, hetwelcke hun door d’hcer Gouverneur Reael (die aldaer noch gou
verneur was) toegestaen is, alsoo niet conden resolveercn, vermits seggen sy 
geen spcciaele last en vonden, omme tegen d’ Engelsen gewelt te gebruycken. 
Dit heeft sijn E., naderhant Generael geelligeert wesende, den raetvan Indien 
voorgedragen, ende is hetselvige by ditto raet mede gelaudeert, ende op nieus 
niet voorder tegen d’Engelsen in gelijck gevalle te doen gearresteert, welck 
my uuttermaten vreemt voorgecomen is, als wesende een saeck daeruut (welck 
Godt gelieve te verhoeden) ’t gehele bederff van de generale Compagnie, soo 
niet anders resolveeren, wel souden mogen volgen. Ick en can desen handel 
niet begripen, en sal alsnu over de saecke oock niet disputeeren, maer segge 
ront uutt, dat gcresolveert ben ten uutterste te vervorderen ommedevoor- 
gaende resolutie by d’E. heer Generael Reynst saliger ende den raet alhier 
genomen te doen excecuteeren, als te weeten, dat men voortaen d’Engelsen 
van de Molucquen, Amboyna ende Banda weeren, ende hun geen acces 
noch spraecke by d’ inwoonderen toestaen sal.

Hierover wil U. E. oock gerecommandeert, gebeeden ende vermaent heb
ben in aller mannieren voor te comen, ’t sy met soete gevoechlijcke middelen 
ofte met de wapenen ende gewelt, gelijck de heeren mayoren met hare jonek- 
ste missiven expresselijck op ’t stuck van de Mollucquen, Amboyna ende 
Banda ordonnerende sijn, dat d’Engelsen in Pallecatte off daerontrent geen 
residentie noch plaetse becomen, gelijck ick verstae zylieden te doen voor 
hebben, want geen reden en is, dat onsc meesters die den vyant verdreven 
hebben, ’tgarnisoen van ’tfort tot haren laste souden houden, ende dat d’En- 
gelsen onder hun vleugelen de proffijten souden trecken. Willen sy haer met 
redenen niet laten geseggen, ontsiet haer niet, maer als vooren* gebruickt 
tegen hen alle nootelijeke middelen, sonder daerinne (gelijck ditto heeren 
mayores seggen) langer te simuleeren ofte civiliseeren, gelijck als voor desen 
gedaen is.

Vijff a 6 dagen naedat verleeden jaer onsc vloote van Sincapura vertrocken 
was, arriveerden aldaer de twee schepen van Maccau ende de Spaense vloote 
van Don Juan de Silva. De vloote hadde het op Bantham ende Jaccatra ge
munt, maer de vernielinge van de verslagen Portegiese gallioenen heeft hun
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Ghylieden sult u op ’t alderspoedichste van hier na Jamby vervoegen, ende 
soo omtrent Jamby de voorgaende schepen als te weeten ’t Wapen van Amster
dam > Middelburch,Neptuinis  ende Valckbeseylt, sult dan gesamen tlijck onder 
de vlagge van d’ heer Doensen ofte Coomans nae Mallacca loopen, omme den 
vyant soo veel affbreuck te doen als mogelijck is, ende by U. 1. sonder verlett 
van de reyse naer ’t patria can worden gedaen.

ai

97. — INSTRUCTIE
VOOR FLORES HEERES, SCHIPPER ENDE CORNELIS DE KEYSER, ONDER- 

COOPMAN OP ’T SCHIP DE BERGERBOOT, J4 OCT. 1G1G.

■

van haer disseyn gediverteert. Don Juan de Silva is in Mallacca overleden, 
ende sijnne vloote weder nae Manilla gekeert. Ware haer disseyn voortgegaen 
souden de Compagnie oogenschijnlijck grooten affbreuck gedaen hebben, 
want alsoo de Tidoresen door Spaens ingeven met de Ternatanen ende d’ onse 
bestant hebben gemaeckt, onder ’t pretext al off sy niet en sochten dan hun 
met hulpe van onse macht van de Spangiaerden te ontslaen, hebben sy het 
met dese pitsaringe soo verde gebracht, dat alle onse macht in deMolucquen 
getrocken is geworden, sonder dat men iets te doen onderstaen heeft, ende 
dat Bantham, Jaccatra, Amboyna ende Banda bykans ten besten sijn geweest. 
Voorwaer nae mijn opinie is U. E. geluckich geweest, uut de Molucquen ge- 
raeckt te sijn, want alsnu is by d’E. Heer Gennerael ende den raet gearresteert 
een vloote naerManilha te senden. Godt geve dat wat goets moge verrichten. 
Daer is veel volck, ende daer sijn veel schepen, diegeern naer’t patria souden 
varen, maer van waer de last comen sal weet Godt. Voor my, ick can alsnoch 
daervan weinnich seggen. Een goede pertye goelong, tapis ende chindes sou
den ons wel passen, dan moeten den tijt met patiëntie verbeyden.

Nevens dese gaet extract uut de missiven van d’ heeren mayores, waerinne 
ordre stellende sijn, wat begeeren gedaen te hebben ingevalle in dese quar- 
tieren quamen te arriveeren seeckere Nederlantsche off andreschepen, welck 
op een verre reyse uut het patria sijn geseylt, onder ’t pretext van na Angola 
ende Terra Australis oft Terra del Fogo te varen. Ick recommandeere ditto 
ordre (soo de gemelde schepen off eenige van haer aldaer per avonture com
pareerden) sonder respect oft dillay te excecuteeren, waeraen de Compagnie 
sonderlinge vrientschap en grooten dienst geschieden sal.

In Bantham adi 10 October anno 1616 1).
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Alsoo den tijt van ’t volck op ’t schip de Bergerboot varende geexpireert is 
endesylieden bewillicht hebben.de heeren opeen tochtnaJambiendeMalacca 
te dienen, mits dat van hun voyage naer ’t patria niet en souden worden ver- 
cort, sullen U. E. wel doen ende ditto schip, soohaest de tocht gedaen sal sijn, 
op het alderspoedichstc weder herwaerts te laten koeren, ende het volck mede 
niet meer belasten dan by haer sonder verlett van de voyagie naer ’t patria 
gedaen can worden, want hun sulcx hebben belooft ende oock soo vinden te 
behooren.

In Bantam adi 14 October 1616.

Ingevalle U. 1. geen schoepen omtrent Jambi comt tebeseylen, sultdatelijck 
dese onse missive in alle diligentie aen Sr. Soury opwaerts senden, daerop 
weder bescheyt verwachten, ende voorder d’ ordre van denselven naercomen.

De tocht nae Malacca gedaen wesende, sal U. 1. daetelijck met dit schip 
weder herwaerts keeren, ende medebrengen de soldaten ende Jappanders die 
U. 1. van d’heer Doensen gegeven sullen worden, doch soo in Jambi goede 
partye peper ware ende niet wel gelegen quame omme deselvige in degroote 
schepen te schepen, soo sult deselvige peper op ’t spoedichste innemen, omme 
voorts met de last alhier gekeert sijnde naer ’t patria te gaen.

Vooral recommandeeren ende beveelen U. 1. mits desen wel expresselijck 
geen Portegiesen, Spangiaerden noch eenige natie binnen de rieviere van 
Jambi te beschadigen, alsoo deselvige vooreen vry watersijn houdende. Doch 
buiten de rieviere ende allomme waer elders Portegiesen, Spangiaerden off 
adherenten becomen cont, ’t zy in schepen, galleyen, joneken oftandersints, 
sult niet naerlaten hun alle mogelijeke affbreuck te doen, ende trachten de
selvige te vermeesteren, ende soo eennige comt te veroveren sult alle het volck 
met hun goederen onder goede verseeckeringe en behoorlijeke register her
waerts brengen.

In Bantam adi 14 Oct. anno 1616.

hebben.de
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99. — JAMBE
AEN ANDRIES SOURY, 1’ER DE BERGERBOOT, 14 OCT. 1616.
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’t Voorgaende is copie van cl’ onse gesonden met de schepen de Nc/>tutnis 
ende de Valck^ welck hoopen U. 1. wel geworden sal sijn. D’inhoude confir- 
meeren mits desen. Tsederten is hier niet sonders voorgevallen. Totverseeckc- 
ringe van de vloote sijn dit schip de Bcrgcrboot nasendencle. Derhalven sal ’t 
selvigc acnwisinge doen, waer hun vinden sal, ingevalle als ick hope ver- 
trocken waren.

Doch soo U. 1. oordeelt dat het onnodich zy, meer schepen nae Malacca 
te senden, sal alsdan in aller ile hierinne schepen alle den peper, die eenich- 
sints becomen can, opdat tytelijck naer ’t patria mogen keeren, ende byaldien 
intijts geen peper becomen can, sal ditto schip datelijck na de vloote senden 
omme in aller ile weder herwerts te brengen alle de nieuwe soldaten ende 
Japponders met de Ncfittiinis ende Valck herwaerts gesonden.

By dese gaet cognossement van 8000 realen in ’t schip de Bergerboot 
mael gescheept. Soo U. 1. daermede peperbecomen can, sal deselvige daertoe 
imployeeren; soo niet, daerinne laten ende weder herwaerts senden.

Ick en can niet naerlaten U. 1. wederomme op het alderhoochste tcrecom- 
mandeeren sijn uutterste neersticheyt te doen omme soo veel peper op te 
coopen als eenichsints becomen can, want sonder syne assistentie niet moge- 
lijck en is dat alle de schepen affgeladen connen worden. Alsnoch verdriet 
my dat U. 1. de Chinesen met den peper heeft laten varen, te meer dewijl le 
geit ende middelen hadde omme die te betalen. Men sonde niet geloven hoe 
hier van de Chinesen geplaecht worden. Het valt voorwaer lastich om lyden. 
Sy hebben den peper tot op 3 realen de sack gedrongen, omme ’t geencschul- 
dich sijn aen ons alsoo tegen contant te vercoopen, ende alsoo ons eygen goet 
niet geerne soo diere souden coopen, van de Chinesen d’ uuttstaende schulden 
niet becomen connen, ende nochtans de schepen nae huis dienen gesonden, 
bidde ick U. 1. considereert eens hoe gescheept sijn. In plaetsedat hier eertijts 
op een jaer 4 geladen schepen plegen te comen, crygcn wy se van allecanten 
ledich. Daeromme segge andermacl alsvooren, dat onse meeste hoope op U. 1. 
staet. Derhalven maeckt, is ’t doenlijck, dat niet verlegen blyve.

In Bantam adi 14 October 1616.

1
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100. — JAPARA.
AEN VAN DER MARCT, PER ROEYSCHALOUPE, 21 OCT. 1616.

Tsedert onse jonckste van den 21 passato gesonden per ’t jacht Cleen Hol
landia hebben wy U. 1. missive van den 23 September ontfangen. Dese per 
expresse omme te adviseeren ’t geen vereyscht wert, ende wederomme van 
daar op ’tspocdichste bescheet te becomen. Alsoo het schijnt d’Engelsen 
wederomme innewerts sullen gaen off eenige van haer schepen alreede ge- 
gaen sijn, omme ons in de Mollucquen, Amboyna off Banda eenen onder- 
steeck ofte ondercruypinge te doen in den handel ende opcoop van de spe- 
ceryen, ordonneeren ende beveelen U. 1. mits desen wel expresselijck, in. 
aller ile op te coopen alle den rijs oft immers soo veele als becomen ende 
betalen cont. Witten rijs hebben wy lieffst^ maer soo daer geen witte voor
handen is, coopt graeuwen, ende wat becomen cont, mits dat het goet eet
baren rijs zy, alsoo wel duysent coyang sullen moeten hebben, ende soo 
U. 1. geit oft cappitael gebreekt, laet het ons wee ten, wy sullen Ui 1. datelijck 
versien.

Het schip Hollandia recommandeeren U. 1. op ’t alderspocdichste volgens 
d’ordre van d’E. Heer Generael tot provisie voor de Mollucquen vol rijs 
ende andere nootlickheden aff te laden, ende ingevalle ’tselvige alreede vol
laden ware ofte zeylreet geraeckte eer U. 1. van ons nader bescheyt bequame, 
soo sult de vrienden van ditto schip onsenthalven aenseggen dat niet ver- 
trecken voor ende alleer van ons naerder bescheyt becomen, want byaldien 
d’Engelsen wederomme innewaerts gaen, gelijck apparentelijck schijnt doen 
sullen, sal ditto schip Hollandia van Japara nae Amboyna seylen, omme d’En
gelsen volgens recht ende d’ordre van de Heeren mayores als den eysch van 
saecken metgewelt ende wapenen, nodich wesende, vandaer te weeren, ende 
daernae over Amboyna nae de Mollucquen te seylen, vermits onse macht 
anders swack sonde wesen, waerdoor den Compagie welstant grooten last 
sonde lyden. Maer byaldien d’Engelsen innewaerts niet en gaen, ofte dat 
hier ondertusschen eenige andere schepen arriveerden, sal voorsz. schip alsdan 
in desen gevalle recht door nae de Mollucquen seylen omme de forten aldaer 
op ’tspocdichste te provideeren, waervan cort nae desen bescheet sullen ge
ven; dat derhalven hiernaer (bevoelen wy haerluiden gelijck vooren) ge
wacht worde.

Uut het patria is hier nieuws gearriveert ’t schip de Trouwe. De Heere wil 
d’andre mede in salvo geleyden. Weinich dagen naer desen sullen per costi 
depescheeren de schepen de Trouzue, Hoont, den Ar ent t de Sterre, ende de 
joneke de Fortuyii, daeromme maeckt dat alle ’tnondige tegen haercompste 
gereet zy.
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101. — MOLUCQUES.

AEN DEN GOUVERNEUR GENERAEL REA EL, PER HOLLAND IA, 7 NOV. 1616 «).

Met diversche schepen hebben van U. E. vijff verscheyde messiven ont- 
fangen, gedateert 13 ende 18 July, 6 ende 7 Augusti ende 22 September pas- 
sato, ende verstaen d’electie van zijn E. persoon tot gouverneur gencrael, 
waervooren U. E. conforme zijnne ordre op de comptoiren van Bantham 
ende Jaccatra hebben doen verclaeren, erkennen ende aennemen. Godt geve 
U.E. daermede geluck, ter eeren van sijnne devine majesteyt, en de welstant 
van ’t patria.

By desen gaen seeckre messiven, welcke wy over Jambi, ende oock achter 
bysuyden Java om, naer de Molucos gedestineert hebben gehat, maer weder- 
gekeert zijn. D’ inhoude confirmere alsnoch midts desen. D’oorsaccke van de 
despesche deser messiven is geweest, alsoo wy presumeerden de heeren met 
alle de macht, gelijck, Godt beter ’t, eenigc jaeren achter den andren gebeurt 
is, den vyant in de Molucos waeren verwachtende, dat U. E. geernegeadviseert 
hadden hoe Don Juan de Silva 5 a 6 daegen naerdatden admirael Verhacgen

i

I

U. 1. sal wel doen ende dese schaloupe datelijck weder herwacrts depe- 
scheren met advyse wat rijs alreede in voorraet vergadert heeft, ende hoeveel 
in ’t corte noch by gissingesal connen becomen, opdatsoodaereenich gebreck 
voorquame, daerinne versien werde, ende andere finnantien gebruycken 
mogen. De schepen van de Custe sijn noch niet gearriveert. Laet ons mede 
weeten off*aldaer oock eenigeEngelscheschepen aengeweest, gecomen oft ge- 
passeert sijn, gelijck mede watter voorder ommegacnde is. Den onbeschaem- 
den eysch der Javanen hebben verstaen. Verburcht, gelijck U. 1. seyt, be
ging een groote faulte twee soo heerlijeke stucken soo lichtelijck te laten 
volgen, want soo een vereeringe wel hondertvout meri teerde op ’t heerlijekste 
personelijck gedaen te worden, doch U. 1. dient ditto gedaene vereeringe soo 
groot te maecken als deselvige oock is, want sulckx aen desen cooninck noyt 
gedaen is, noch oock in geenderley mannieren niet gedaen sal worden; excu- 
seerende voorder d’ onredelijekfieyt der Javanen ten besten, opdat in ’t op- 
coopen van den rijs niet verlett worden.

De betalinge aen nachoda Palumban gedaen, hebben verstaen.
In Bantam adi 21 October anno 1616.
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met onsc vlote van Sincapura vertrocken was met alle de Spaensche macht 
aldaer arriveerde, van intentie omme ons op Bantam, Jaccatra, Amboinaende 
Banda te assalteren ende alle mogelijeke affbreuck te doen, terwylen de 
Spaenjaerden door de Tidoresen alle onsc macht in de Molucos getrocken 
hebbende, ons aldaer souden amuseren, gelijck seer wel gepracktiseert ende 
begost was, ende U. E. seer wel bevonden heeft. lek en can niet laeten, al is ’t 
onse schande, de groote aenslagen, ’t goetbeleyt ende de vigilantie van onsen 
vyant te lauderen, ende daertegen onse onbedachtheyt en cleyn beleyt te 
beclaegen, biddende den Almogenden Godt, ons voortaen met sijnnen segen 
alsoo te begenadigen, dat niet alleene voortaen, gelijck voor desen, in sijnne 
heylige hoede bewaert ende behoet blyven, maer eens met noch geringer 
macht dan voor Malacca geweest is, op den vyant meerder advantage be- 
commen, ende hen geheel t’onder brengen ende verdryven mogen. Want 
sonder sijnne goede genade ende segen, sien ick wel, en salder niet nobels 
verricht worden, al waere het oock, dat de generaele Compagnie noch veel 
geweldiger macht herwarts sont, dan tot noch toe soo lofflijck, ja, heerlijeker 
dan oyt pottentaet gedaen heeft.

Dat het seecker zy den vyant voorgenomen hadde ons hier te overvallen, 
terwyle die van Tidor alle onse macht in de Molucos souden amuseren, daer- 
aen dunekt my, is niet te twijffelen; daeromme sullen hier geene redenen 
al legeren. Wat schaede den vyant de generale Compagnie gedaen souden 
hebben, soo sy met haere macht voort waeren gevaeren, can U. E. seer wel 
begrypen, als seer wel wetende, onse meesters niet alleene ’t meerendeel van 
haere finantie van hier moeten hebben, maer dat oock alle de forten, daeraen 
haere resterende welstant bestaet, van hier gesustenteert ende onderhouden 
moeten worden, gelijck mede, hoe heerlijeken capitael hier berustende was, 
ende dat niet dan op een schip alla merci van een yder, sonder eenige ver- 
sterekinge, fort off forts, gelijck sijn sittende. Derhalven bidde ick U. E., 
wien nu de generale bescherminge bevolen is, gelijck met het seyndenvande 
vlote nae Manilla begost heeft, sijn hert alsnu soo seere aen de particuliere 
besorginge van de Molucos niet te hangen, dat het geheele lichaem daerdoor 
gepericliteert worde, maer den vyant t’ onder geraecke, gelijck my onder cor
rectie dunekt, ten goeden deele wel behoorde gedaen te cunnen worden met 
de macht, die onse meesters alreede gesonden hebben. Houde oock voor 
seecker, dat ons selffs (welck Godt gelieve te verhoeden) consumeeren souden, 
byaldien niet anders verricht worde, want de lasten sijn te swaer ende de 
retoeren te cleen. Ick bidde U. E., neempt mijnne vryheyt ten goede, alsoo 
de bevoorderinge van ’tgemeene welvaert ons dus verde gedrongen heeft. De 
rest sullen tot mondelinge conferentie naerlaeten, vermidts de materie te 
swaer ende de penne te swack is.
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D’ oorsaecke wacrdoor onseadvisen niet voortgeraeckt, maer wedergekeert 
zijn, is d' cene omdat wy aen Suri op Jambi expresse! ij eken hadden geordon- 
neert, onse advisen op te houden ende niet voort te senden, byaldien de 
Spaensche armade weder teruggekeerde, gelijck in Mayo passato geschiet 
is, naerdat Don Juan de Silva in Malacca overleden was. D’andere welckc by 
zuyden Java met het jacht Clccn Holland ia hadden gesonden, is wedergekeert, 
doordien ditto jacht niet dan Oostelijcke winden rescontreerende, de holle 
zee niet bouwen cost.

Het silverschip, geconvoyeert met een gallioen, arriveerde mede van Mac- 
cau in Sincapura 5 a 6 daegen naer het vertreck van onse vlote, ofte naer 
andere seggen, 2 a 3 daegen voor d’armade van Don Juan de Silva, ende 
alsoo wy cortelinge over Jambi verstaen, dat ditto schepen alsnoch voor 
Malacca waeren leggende, omme met het begin van ’t aenstaende mousson 
naer Goa te seylen, soo hebben wy derwarts gesonden de schepen ’t Wacpen 
van Amsterdam, Middelburch, de Neptunes, de Valck ende Bergerboot, omme 
te sien off hun sullen connen beseylen, vermeesteren, ende den vyant soo- 
veel affbreuck te doen als mogelijck is. Het exploit gedaen wesende, sullen 
’t Waepcn, Middclburch ende de Bergerboot metten eersten weder herwarts 
keeren. De Neptunes sal voort naer de Custe seylen, ende de Valck Atchin 
aendoen, gelijck mede alle de voorneemste plaetsen van de Westcuste van 
Sumatra, omme peperhandelinge op te soecken, alsoo d’Engelsen daerinne 
groote avantage becommen hebben ende wy in ’t onderspit geraeckt sijn, 
eerstelijck vermits op de saeckc niet gelet en is, ende by onsen tyde, omdat 
ons niet alleene cappitacl, gelijck U.E. weet, maer oock schepen endejachten 
ontbraecken. Intrim sijn d’Engelsen in Ticco geraeckt, ende hebben sy van 
den coninck van Atchin, naer geseyt wort, den handel in Ticco ende Priaman 
alleen vercregen, ende alle natiedaeruyt gesloten. Dit jaer hebben d’Engelsen 
2 gelaeden schepen van daer gecregen, ende sijn sy dagelijcx noch eene ver
wachtende. Cornelis Coomans hebben wy met goeden instructie wat in U.E. 
naeme desen aengaende te verrichten heeft, met voorsz. Valck derwarts ge
sonden. Godt geve datter wat goets verricht mach worden.

Van Jappan, gelijck in voorgaende messive wort verhaelt, hebben wy een 
goet retour van cappitacl ende vivres gecregen, gelijck ook van ’tpatria, als 
U. E. in messive van de heeren mayores sal vernemen. De Japansche vivres 
zijn hier alle onder de schepen (van costi idel ongeprovideert gekeert) ver
deelt ende geconsumeert, jae hebben oock 8 a 10, soo schepen, als jachten, 
opnieuw, ende voor bykanseen jaer, moeten provideren. Naer Jappan hebben 
weder gesonden de schepen den Swarten Leeuw ende Galliasse, oock ordre 
gegeven dat ons Sr. Specx gaede quantiteyt weeromme van vivres in aller yle 
met een van de schepen, jachten, off joneken herwarts zende, hetwelcke
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dagelijcx, off ten langhsten in December toecommende, zijn verwachtende. 
Ditto Smarten Leeuw ende Galiassc zijn oock gelast haer beste te doen, omme 
te vermeesteren, ’tzy in ’t gaen off keeren, de caraque van Maccau opNan- 
gesacque vaerende. De Heere gheve haer geluck ende behouden reyse.

Van de Custe is overlant in Su ratte gecommen Pieter Gillessen van Ravc- 
steyn, dewelcke aldaer van de restanten van Davidt van Deynsen ontfangcn 
heeft 30 packen indigo; de rest is noch procurerende. Desen indigo heeft hy 
in seecker Engels schip gescheept, ende hebben wy deselve alhier wel ont
fangen. Soo haest ecnige goede cleeden becommen, sullen de Molucos als 
andre plaetsen versien worden.

Den 27sten Augusto passato is hier uyt het patria wel gearriveert een jacht 
d’avise \Hart genaempt. D’advisen welck medegebracht heeft, gaen aen 
U. E. neffens desen. Van d’andere schepen sijn hier aengecomen op den 
19dcn October ’t schip de Trouzve, ende den 24stcn ditto ’tschip Nicu Bantham. 
Dese twee sijn met den and ren van Annabon gesylt, hebbende aldaer ge- 
laeten ’t schip Westvrieslant ende den Gouwen Leeuw. D’ Eendracht en had 
Annabon niet connen beseylen, maer was beneden ende uyt het gesicht ge
dreven. ’t Schip uyt Seelant geseylt, en is van dese schepen noyt gesien. 
De Heere wilse al in salvo geleyden, soo sullen als U. E. in messiven sal ver
nemen, alle de plaetsen ende comptoiren van Indien redelijck van cappitael, 
volck ende nootlijeke provisien connen worden versien. Intrim hopen wy 
met de capitaelen ende provisien te provideren, dat alle redelijekerwijs voor 
een goeden tijt wel versien sullen sijn.

Voor de Molucos senden alsnu met het schip Hollandia tot incoop van 
naegelen in contant 40.000 realen, waervan conforme U. E. ordre 32.000 
realen secretelijck (zijnde in vaeten gecuypt), worden gesonden; van vivres 
180 vaeten, soo vlees als speek, ende voorts soo vele rijs ende andere cleeniche- 
den, als ditto schip heeft connen laeden. Naer Amboynagaetin contant48.000 
realen, ende naer Banda 16.000 realen, met ontrent 110 vaeten, soo vlees als 
speek, voor Amboyna ende Banda. De Heere wil alles in salvo geleyden. 
Meerder provisie ende oock meer geit, hope ick, sullen de heeren naer desen, 
in ’t Godt gelieft, geworden.

De precise ordre welck U. E. ons gelieft te geven op d’ inploy van de 
schepen die nieuws uyt het vaderlant gearriveert sijn, ende noch souden 
moghen aencommen, sullen zoo precis naercommen als eenichsints geschie
den can, opdat de trouble van Amboyna gestilt, ende de goede begoste wel- 
stant van Banda gewenste effect bccomme, daertoe ick andermael bidde den 
almogenden Godt zijn genaede geve, want ’ten heeft aen middel noch macht 
niet gebroken, dat men de volcomen welstant tot noch toe niet becommen 
heeft, welck Godt geclaecht moet zijn. Derhalven gelieve U. E. ernstelijck
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op de saecken te letten, ende ommentom goede ordre te stellen, alsoo het 
meer dan tijt is.

Tegenwoordelijck zijn hier tot Jaccatra op de reede leggende de schepen 
Nieu Bantham, de Trouwe, Hoornt, den Ar ent, teSterre, te Zuydcr Eendracht 
en de joneke de Fortuync, wacrvan van meeninge sijn, ’tschip Hoorn naer 
Banda te senden, de schepen Bantham, de Trouïve ende Zuyder Eendracht 
naer Amboyna, omme de quartieren daermede tebesetten, ended’ Engelsen, 
des noodich sijnde, met gewelt vandaer teweeren, byaldien hun wederomme, 
als apparent is, derwarts vervoechden. Den Arent ende de Sterrc sullen naer 
Timor seylen, d’eene omme ’t sandelhout herrewarts te brengen, ende den 
anderen omme te gaen ontdecken, volgens speciale ordre van de heeren 
mayores, de landen ende eylanden van Terra Alta, ontrent Solor endeTimor 
gelegen, ende de joneke de Fortuyne sal met rijs geladen worden, omme 
daermede naer Banda te seylen.

’t Jacht \Hart is den llden passato wederomme met sijnnen last naer’t 
patria gekeert, ende hebben wy partye van U. E. messiven daermede geson- 
den. D’andere sullen op de volgende verdeylt worden. Tegenwoordich sijn 
tot Bantam in de ladinge leggende de schepen Amsterdam zwteNicuScelant. 
Zy zijn beyde ontrent hal ff gelaeden. De Heere help haer aan de resterende 
last, ’t Is hier voorwaer een jammerlijeke saecke geweest, soo langhe hier gc- 
resideert hebbe. Ick hadde nu gemeen t, soo uyt Banda als Amboyna ende 
Molucco, een scheepsladinge van naegelen, noten ende focli te becommen, 
maer het is gemist, commende alle de schepen, Godt beter ’t, bykans heel 
ledich. Men sal my tegenwerpen, dat het by gebreck van geit, rijs ende goede 
sorteringe cleeden gebroocken heeft, ’tls waer, geit, rijs ende goede cleeden 
isser gebreck, maer soo niet weet ick wel, off men hadde wel meer naegelen, 
noten ende foeli connen becommen ende herrewarts senden, dan dit jaer ge
scheept is. Off ick hiervan qualijck geinformeert ben, off zulex warachtich 
zy, can niet voordren, endeen isoock niet noodich teallegeren. Omme weder
omme a proposito te keeren, soo segge dat de Chinesen, wetende dat voor
genomen hebben twee soo groote schepen te laeden, die meest ledich ge- 
commen, hebben onder hun goede partye peper opgecocht, ende den peper, 
die men om IJ realen de sack plach te coopen, tot 3| realen opgejaecht, 
omme ons ende oock d’Engelsen (welcke meenen zulex door ons gedaen is), 
naer haeren wille te scheren. D’ Engelsen hebben om 3J realen, ende wy om 
2.J- gecocht, maer connen geen leveringe becommen. Het verdrietelijext is, 
dat zulx noch meest met ons geit gedaen wort. Wy hebben omentom 
heerlijekheyt, rijekdom, macht ende gewelt in handen, maer andere, Godt 
beter ’t, domineert daerover tegens ons selven, als naementlijck de Tarna- 
taenen in Mollucco, d’ Anboinesen in Amboina, de Bandanesen in Banda,
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ende de Chinesen ende Javaenen in Bantham. Wat uytcompste de saecke 
op ’tstuck van den peper nemen wilt, sal den tijt leeren. Van Jambi, gelijck 
mede van de Westcuste van Sumatra, daer ’t schip Enckhuysen hebben ge- 
sonden, sijn wy partye peper verwachtende, ’t Gewas van peper is ditjaertot 
Bantham cleen; wete niet off meer dan Amsterdam ende Nieu Scelandia ge- 
laeden sullen connen werden, jae wenste wel dat haere last hadden.

Het schip d’ Eendracht, door Le Maire ende compagnie van Hoorn uyt- 
gerust, hebben wy alhier volgens speciale ordre van de heeren mayores, die 
oock nevens dese aen U. E. is gaende, voor de generale Compagnie met in- 
gelaeden capitael, cargasoen ende wat daeraen dependeert, onder pertinente 
register aengeslaegen. Het volck hebben partye in dienste van de generaele 
Compagnie aengenomen, en de partye die hun niet en hebben willen verbin
den, sullen met onse schepen naer ’t patria laeten vaeren. De heeren meesters 
(achte ick) hebben haer redenen waeromme dese ordre gevend zijn, dan daer 
zijn veel redenen tegen, daermede geseyt can worden, dat het beter waere dat 
men dit schip den handel geheelijck hadde belet, gelijck U. E. gedaen heeft, 
ende dat men ’t alsoo ledich, midts yemant daermede sendende, naer’t patria 
hadde laeten keeren. Doch dewyle de mayores dese last op hun hebben ge
nomen, dunekt my, dat wy onse neuse volgende, daervan ontlast zijn, ende 
sullen daerover laeten disputeren die ’t aengaet.

Ick ben soo seere verwondert geweest te hooren, dat U. E. d’ Engelsen 
gedoocht heeft, aen Tidor met de Spaenjaerden, onse vyanden, te handelen, 
dat my zelffs schaeme te seggen, met wat gedachten ende beweginge een tijt 
gedreven ben geweest, voornemelijek vermidts U. E. in missive aen de heeren 
mayores platuyt verclaert, dat niet resolveren en sal, harder procedures off 
gewelt tegen d’Engelsen te gebruycken, voor ende aleer speciale suffisanter 
ordre becompt, ende noch meer in resolutie staende, ende dat by denselven 
raet van Indien, welcke tot Bantham, gelijck U. E. niet onbekent en is, met de 
E. heer generael Reynst zaliger geresolveert hadden dat men d’ Engelsen 
met gewelt uyt de Molucos, Amboyna ende Banda dry ven, ende geen acces 
noch spraeckc by d’ inwoonders toestaen sonde, U. E. acten op ’t stuck van 
d’Engelsen gedaen, gelaudeert ende geaprobeert sijn; ja dat op nieuws ge
resolveert hebben, hun soo verde niet te begeven, omme waepenen offgewelt 
tegen d’Engelsen te gebruycken. ’t Is waer dat ick dese arresten ende naer- 
gelaetcn daden niet en sal hebben te verantwoorden, maer evenwel deert het 
my zulex te vernemen, want daer en can voor d’Engelsen geen schoonder 
deure geopent worden, omme de generale Compagnie te ruineren ende d’ Indi
sche negotie te incorporeren, dan voorgaend arest is. Hout my dit weder- 
omme ten goeden, bidde ick U. E. andermael, want mijn verstan t niet meer 
begrijpt, noch soo verde niet suptiliseren can, dat ick om eenige particuliere
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consideratie naerlaten soude den welstant van ’t patria ende de generale 
Compagnie met de waepenen, des noodich sijnde, te mainteneren.

Ick hebbe wel gesien watter aen de voorgaende ordre van de heeren mayores 
gebrack, maer redenen hebben zy, omme in soo een saeckc geen speciale 
commissie te geven, want het haer E. niet en voecht noch betaemt, hoewel 
sulckx nochtans alsnu met haere jonekste messiven doende zijn. U. E. ende 
des raets authoriteyt is bastan t genoech, jae, in desen meer dan die van de 
heeren mayores, onse meesters, selvcn. Het dunekt my apsurt te sijn, ordre 
te eysschen wat men doen sal, soo yemant met de Spaenjaerden ende Tido- 
resen handelt, ende onse vyanden met vivres, amonitie ende andersints assi
steert. Waertoe sijn ons de waepenen gegeven, waeromme is U. E. ende den 
raet den generalen last bevolen, wat questie cander in Indien met d’Engelsen 
geraecken, die niet licht geslist can worden, dewyle wy overal de sterekste 
zijn, ende ophouden connen daer onse limietpaelen enden ? Hoe souden wy 
hier soo grooten viere (recht doende) connen maecken, dat het by onse mees
ters, welck altoos meer waeter behouden dan wy vieren connen maecken, 
niet geblust soude connen worden? De materie is te groot om van dit stuck 
wijtloopich en behoorlijck te discoreren, maer ick en sal ’t daeromme niet 
naerlaeten, alsoo ons geen dinek, daeraen de welstant van ’t patria ende de 
Compagnie is hangende, te lastich moet vallen, noch oock, in Godt wil, niet 
te lastich vallen sal, maer ick sal ’t naerlaeten, omdat de heeren mayores alsnu 
claerlijck seggen, gelijck U. E. in haere messiven can sien, dat men niet alleen
lij ck de Chinesen, Javaenen, Clingen, Maleyen, ende andere vrembde natie, 
maer oock insonderheyt d’Engelsen, Franchoysen ende andere, wiese oock 
sijn, die ons den handel in de Molucos, Amboyna, Banda ende andere plaetsen 
daer wy forten ende contracten hebben, sullen soecken te bederven, sal sien 
met de waepenen daeruyt te houden, ende haerlieden, naer vriendelijeke wacr- 
schouwinge ende vermaninge, met gewelt te doen vertrecken, sonder daer- 
inne langer te disimuleren ofte te civiliseren, gelijck voor desen gedaen is, 
alsoo de verder conniventie (seggen sy, gelijck het oock de waerheyt is) de 
ruyne van de Compagnie soude medebrengen. Hopende ditto ordre U. E. 
ende den raet genoech doen sal, welck Godt geve. Voor mijn part en sal ick 
geen ander eysschen. Doch opdat ick my door al te grooten yver niet ver- 
grypen en soude, gelijck al reede eens tegen de heeren mayores op den eysch 
van capitael gedaen hebbe, soo is ’t dat wy den raet hebben voorgedroegen 
de handelinge van d’Engelsen ende d’ordre soo nu als voor desen door de 
heeren mayores op dit stuck gegeven, omme haere advise te becomen wat 
ten besten op dit stuck gedaen dient ingevalle d’Engelsen wederomme naer 
Amboyna ende Banda seylen. Naer vele discoursen, consideratie ende rype 
deliberatie is eenstemmich verstaen ende gearresteert, als U. E. percopie van
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medegaende resolutie can sien, dat men de voorgaende ordrc van de heeren 
mayores ende de resolutie by de E. heer generael Reynst zaliger tot Bantham 
genomen,sondcr respect, naer vrientlijeke insinuatie, noodich wesende,execu
teren sal. Derhalven sullen wy alle de schepen naer Amboyna ende Banda 
seylende, expres belasten, ende aen de respective gouverneurs op’thoochste 
recommanderen, ditto ordre alsoo naer te commen.

Hierover versoecke, recommandere ende bidde U. E. om sijn eyghen eere, 
de welstant van ’t patria ende de generale Compagnie niet langer te civi
liseren, gelijck vooren wort geseyt, maer met alle middelen, soo gevoechlijck 
als met gewelt, d’Engelsen, Javaenen, Chinesen, Maleyen, Clingen ende alle 
andere natie uyt de Molucos te verdryven, ende daer geenen handel altoos 
toe te staen. Voornemelijck dat d’Engelsen geensints weder gedoocht worde, 
de Spaenjaerden, onse vyanden, te assisteren, noch dat met hun handelen, 
want zulex in geenderley manieren behoort, noch geleden moet worden. Omme 
de periculeuse consequentie, seyt U. E. de vrembdelingen met gewelt promp- 
telijck uyt de Molucos niet geweert te hebben. Isser periculeuser consequen
tie, bidde ick U. E., dan haerlieden aldaer te gedoogen ? Sy sijn dit jaer, soo 
ick verstae, met elffjoncken aen Mackian geweest, ende vandaer vertrocken, 
sonder eens gevisiteert te zijn. Het is door genaede Godts soo verde gebrocht, 
dat de meeste inlantse negotianten van Amboyna ende Banda geweert sijn, 
maer nu wort my van de Javaenen (als een nieuwe, ongehoorde maere) ver- 
haelt, dat de joneken in de Molucos mogen vaeren. Voorwaer, U. E. isgroote- 
lijcx geabuseert, ende behoort oock d’ indignatie van de Tarnatanen niet 
te ontsien, want andere meesters dienende sijn. Ick weet wel dat het de Tar
natanen hart vallen sal, maer sal den meester ’t cryten van den passient ont
sien, hoe can het accident genesen worden? De doot moet nootlijck, soo op 
horde seeren geen vehemente remedien gebruyckt worden, volgen. Hoe U. E. 
het keert ofte went, de vrembdelingen gedoogende, en sal geen goet gaern 
spinnen, maer alle onse handel nootlijck, dat Godt verhoede, verlooren moeten 
gaen, alsoo ditto negotianten de naegelen sullen vervoeren, offons de marekt 
van de cleeden, zydewaeren, rijs ende andersin ts geheel bederven, gelijck 
het, Godt beter ’t, alreede bycans geheel bedurven is. De sydelaeckenen van 
Bantham gesonden, zeyt Westerwolt, en deugen niet. Zy mogen geen halft 
geit gelden, ende sullen qualijck vertiert connen worden. Men heeft geen 
geit om naegelen te coopen, maer wel geit gehat, omme aen grootequantiteyt 
noch slechter goederen te besteden dan die van Bantham (welck nu de naem 
wort gegeven) geweest zijn. Voor desen conde men niet te veel cleeden senden, 
ende nu steeckt hun de walge daervan, ende is men daermede verlegen. Ick 
weet wel dat dit U. E. niet aen en gaet, dan moet het evenwel seggen, opdat 
sijn E. op alles goede ordre mach stellen.
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Met de compste van dit geit dient U. E. den voorcoop o ff mangeling van 
cleeden tegen naegelen acn d’ inwooncrs wederomme te schorten, wel tever- 
staen van de sorteringe die goet sijn cnde niet geteekend worden, omme den 
prijs wederomme op den ouden voet te brengen, welck haest genoech ge
schieden sal, de vrembdelingen van de Molucos weerende.

Wy en sullen niet naerlaeten uyterste diligentie te doen omme de Mo
lucos, Amboina endc Banda van alle nootlijekheden alsoo te provideren, dat 
de soldaeten reedlijekerwijs sondcr hun cleeden te gheven, betaelt ende 
onderhouden moghen werden, ofte dat U. E. deselvige wederomme op Com
pagnies costen mach stellen, opdat de cleeden weder in reputatie mogen ge- 
raecken, want de Compagnie sonder Inlantsche negotie niet bestaen can ; 
de lasten zijn te groot. Van effect, hope ick, sal de compste van dit schip een 
beginne wesen, alsoo onse meesters alreede wackcr zijn geworden, cnde elders 
oock overlange goede ordre hebben gegeven.

Dan U. E. dient ernstelijck goede ordre te stellen, dat de leggers endc 
vaeten beter dan voor desen bewaert worden, alsoo hun anders den arack 
ontbreecken sal. Als de leggers ledich zijn, laet men se in de Molucos, wort 
hier gheseyt, vergaen. Watter van zy, en waer de leggers blyven, weet Godt. De 
schepen zijn hier alle sonder leggers gecommen. Men heeft de nieu aenge- 
commen schepen op nieuws weder moeten versien, off souden naer ’t patria 
off elders niet connen vaeren, soodat tegenwoordelijck niet eenen legger 
hebben, welck immers luttel genoech is, omme voor de forten arack in te 
doen. Den directeur Westerwolt aviseert, dat met het Wacpcn 40 lege leggers 
worden gesonden, dan achte de helft, gelijck alle jaeren gebeurt is, weder
omme van de wormen doorgegeten sullen wesen. ’t Waepen, als vooren, is 
van Japara naer Mallacca geseylt, sonder tot Jaccatra off Bantham geweest 
te sijn. Godt geve, dat door het gebreck ende versuymenis van de leggers 
het volck den arack niet en comme te gebreecken.

Wygants is betaelt. Salpeter ende swavel sijn nu 
sendende, ende van Japon hebbe meer ontboden. Dan ick weet niet off met 
desen swaevel de cruytmaeckers gedient sullen wesen, alsoo deselvige rou 
ongerefineert is. Wy sullen eenige stierlieden belasten, de vaert by oosten 
Selebes in ’tgroot te teeckenen, cnde hebben daervan alreede ontwerp bc- 
commen, gelijck U. E. by eenige stierlieden mede wel verneempt. Gemaeckte 
cleederen zijn van de Custe een groot getal geheyst; plancken ende swalpen 
sullen naer gelegenheyt continueren tesenden. D’informatie off ’t a propositie 
compt, sal tegen Jan Cornelissen gebruyckt worden. Op den schipper van 
den Valck sullen letten ende hem niet spaeren. Den persoon van Willem 
Janssen, gouverneur van Solor, sullen gedeneken. De swarte jongers sullen 
alle van de schepen naer ’t vaederlant vaerende, gelicht worden. Brieven voor
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de Haese hebbe niet vernomen. Van stoffe tot cleedinge gaet nevens desen, 
zulcx hebbende zijn. Jan Philip sal volgens U. E. ordre geholpen worden. 
Abraham van Bree is voor coopman op de Zuyder Eendracht gestelt.

Jan Rossingijn hier commende, sullen zijn journael van Nova Guinea aff- 
eysschen. Wenste wel, dat U. E. met een schip off jacht naergesonden hadde 
de naegelen die naerderhant becommen zijn. Het soude hier wonderlijeke 
wel te passé commen, ende de Compagnie een sonderlingen dienst geweest 
zijn, dewijle de retouren dit jaer heel sober, ende onse meesters een seer 
keerlijck groot cappitael uytgesonden hebben. Cleene metale stucxkens van 
2 a 3 ® op de schepen vernemende, sullen daervan lichten, ende voor de fre
gatten ende jachten, daertoe hier oock van noode zijn, innewarts naer Am- 
boyna ende Banda senden. D’ instructie, door de heeren mayores den E. heer 
generael Reynst medegegeven, ach te ick tot Bantham te zijn, ende sal U. E. 
met volgende schepen, gelijck mede al sulcke andere pampieren als sijn E. 
dienstich souden mogen wesen, gesonden worden. Ick wensche dat Godt den 
commandeur Lam, met de vloote naer Manilla gegaen, geluck en victorie 
verleene, welck geerne hooren sullen. Van frayheden om tot schenckagie 
te mogen gebruycken, zijn gansch onversien, doch een orloge wort U. E. 
gesonden.

De jachten den Ar ent ende den Valck zijn in Maccassar ende Gresse aen- 
geweest. Die van Maccassar en wilden geen missive aennemen, offbegeerden 
dat ymant van d’ onsen dcselve den coninck bracht, soodat vandaer sonder 
eenich bescheet gekeert zijn. Doch naer ick verstae, soo hout den coninck 
niet van vriendtschap versoecken, ende d’ Engelschen doen haer beste, omme 
oorloge te rocken. Uut den naeme van den coninck van Surabaye, alsooditto 
Majesteyt te velde was, wierde geantwoort, dat de schuldenaers met joneken 
herwarts ende derwarts om haer cost te soecken vertrocken waeren, ende 
dat t’ haerder compste betaelen souden.

Dewyle den tijt het bouwen van een toorn tot Japara vertreckende is, soo 
hadde gedocht, d’ ambassate naer den Mattaran mede te vertrecken. Dan 
alsoo de regenten d’onsen heel molest vallen, sullen genootsaeckt zijn in 
U. E. naeme derwarts te senden, ende sullen wy in desen gevalle precise last 
geven, hoe verre d’ ambassaten handelen sullen, opdat niet al te groote belofte 
gedaen, noch niet onredelijck gehandelt worde. U. E. heer Amirael ende 
Raeden hadden tot Japara twee redelijeke halve cartouwen gclaeten, met last 
omme deselvige aen den Mattaran solempnclijck te vereeren, doch alsoo een 
regent daeromme gecommen was, heeft men dese heerlijeke stucken soo 
slechtelijck laeten volgen, dat het schande is, sonder dat men weet off den 
Mattaran deselvige becommen heeft, dan off sy onder de regenten gebleven 
sijn. ’tls altoos zulcx, dat wederomme 2 andere diergelijeke stucken worden
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geeyscht, ja dat d’ onse daeromme gequelt worden, ende dickwils verboden 
wort rijs te coopen, hetwelcke ons niet luttel incommodeert, soodat hierinne 
nootlijck dient versien te worden.

Toucherende 't verkiesen ende bouwen van een plaetse tot een hoffstede 
ende generalen rendevoes, als residentie des Generaels, de heeren mayores 
sijn dit stuck seer ernstelijck recommanderende, ende dient hetselvige oock 
waerlijck metten aldereersten by der hant genomen te worden, want het meer 
dan tijt is. Dit sal in de Straet Sunda off in de Straet Malacca gedaen moeten 
worden. Wat quartier van dese twee bequaemst sy, is swaer om wegen, ende 
mits ten wedersyde veel geallegeert can worden, doch het quartier in off 
ontrent de Straet Sonda schijnt voor ons ’t beste te sijn. Dan in dc Straet 
Malacca achte ick, soude het met minder commotie ende meerder gemack 
gedaen connen worden, want naer dat ick d’omliggende quartieren hebbc 
gesien, dunckt my, dat in de Straet Malacca de stat Malacca zelffs daertoe 
dienen te vermeesteren, ende ontrent de Straet Sonda en is geen bequaemer 
plaetse als de stat Bantham selver, Pulo Pangiang ofte Ontong Java, dat is 
den hoeck van de Verse reviere van Jaccatra, doch Bantham is alderbequaemst, 
ende hoe off watter geresolveert ende byderhant genomen wort, soo dienen 
eerst als alle de snaeren wel gestelt ende goede partye peper in voorraet te 
hebben, alle onse effecten van Bantham gelicht, ende vandaer op tebrcecken, 
sonder waepenen te gebruycken, omme te sien hoe die van Bantham hun 
sullen houden, want ick van opinie ben, sylieden d’Engelsen eer excluderen 
sullen dan ons laeten vertrecken, off ons met andere goede conditie sullen 
trachten te behouden ; alsoo my voor laete staen, in handelinge van saecken 
genoech bespeurt hebbe. Byaldien sylieden-alsdan d’Engelsen excludeeren, 
soude geraeden schynen de saecken daermede, als met andere goede con
ditie, tot Bantham te laeten berusten, ende dat men de macht naer Malacca 
wende, omme met Bantham geenen nieuwen oorloch aen te vangen, Malacca 
te vermeesteren ende den stoel aldaer te planten. Maer indien zulex niet en 
volchde, off dat men niet geraeden vonde de saecke tot op ’t vermeesteren van 
Malacca uyt te stellen, soud men alsdan voort dienen te voeren, ende tot 
Bantham off op een van voorgemelde plaetsen stede te begrypen, ende dc 
saecke op ’t heerlijekste ten uytersten uyt moeten vaeren. D’obstaculen en 
voorneemste swaricheden, die onder andere in dese voor mach vallen, ende 
die meest hebben te ontsien, sijn d’Engelsen, allcene als te weten hoe men 
haer den handel soude beletten, soo hun stille ende neutrael hielden, want 
soo hun by die van Bantham voechden ende partye coosen, gewelt daertegen 
gebruyckt can worden. Maer soud men den handel aen gaen sien gelijck aen 
Tidor gedaen is, wilde het (dat Godt verhoede) een arme saecke werden. 
T Beste, welck in ’t voorige oock is, is als de saecken tot Bantham in roere
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geraeckten, soo men tot de waepenen compt, Bantham met geweit aentast, 
endc in oorloch geraeckt, dat te presu meeren staet by d’Engelsen in sulcken 
trouble (haer aen d’ een syde houdende) geen negotie gcdaen can worden. 
Van voordere inconvenienten ende wat remedien daertegen zijn, en sullen 
voor dees tijt niet verder handelen.

Ende alsoo dese saecke niet langer uytgestelt dient te worden, ende noch
tans goede partye peper in voorraet dienen te hebben, sal U. E. verstacn, dat 
daerommc verleden jaer tot Jambi een logie hebben gestabileert, hopende 
van dese plaetse goede subsidie van peper te becomen, ja sullen daermede 
oock de Palimbanders tot hulpe conncn becommen, soo met die van Bantham 
in oorloch geraecken, gelijck dese alreede onse vrientschap soeckende zijn. 
Het gewas van peper is dit jaer tot Bantham cleen, dan sal toecommende jaer 
(nae den gemeenen loop van de gewassen gesproocken), groot wesen, soodat 
ick in aller manieren gcraeden achte, als ditto gewas van toecommende jaer 
geint wesen sal, ende ’t regenmousson gepasseert zy, hetwelcke in Martius 
anno 1618 sal wesen, de saecke alsdan in Godes naeme byderhant te nemen, 
ende sullen wy voor soo vele in ons zy, alles daernaer bestieren. In Japara is 
goede partye calck ende steen tot een toorn versaemelt, ende sijn wy van 
meeninge, geit becomende, ordre te gheven, dat meerder endc groote quan- 
titeyt versamelt worde, omme alles daernaer tot den rendevoes te moghen 
gebruycken.

Ende alsoo dit een stuck van seer groote importantie is, daeraen groote 
eere begaen can worden, ende ’t patria als de generale Compagnie wonder- 
lijcken grooten dienst geschieden sal, alsoo voor seccker boude, dat plaetse 
begrypende ons dadelijck een soo grooten toeloop van alderley natie, als 
Chinesen, Javaenen, Clingen, Maleyen ende anderen toecomen sullen, dat 
men een stat sal connen peupleren (jae, daer sijn tot Bantham eenige grooten 
van de leden zelffs, die ick meene haer t’onswarts sullen begeven), soo is ’t, 
dat ick U. E. midts desen op ’t hoochste recommandere ende ernstelijck bidde, 
op dese saecke te letten endc conclusie nemen, midts ons dadelijck op ’t alder- 
secreetstc, soo haest het mousson begint te veranderen, sijn E. resolutie advi
serende, opdat ons ende alle saecken dacrnae mogen rechten. Al waere het 
oock, dat de saecken in Amboyna noch Banda noch niet geheel, maer alleen 
ten deelc geslecht ende gcredresseert waeren, soo dient desen rendevoes onder 
correctie evenwel byderhant genomen te worden, want naer de volcomen 
vcrseeckeringc endc welstant van de Molucos, Amboyna ende Banda te wach
ten, is een al te onseeckeren ende al te langen dilay. Derhalven segge, soo 
U. E. met den ract tot de saecke resolveert, gelijck ick hope doen sullen, 
dienen de heeren alle de macht, soo de vlote uyt de Manilhas, als alle andere 
herrewarts te senden, midts in de Molucos, Amboyna ende Banda alleene
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laetende ’t gene hoochnoodich zy omme alle d’Engelsen ende alle andere 
vrembdelinghen van die negotie te weeren, ende alles defensivelijck te bcset- 
ten ende bewaeren. Doch men mach seggen niet noodich te wesen, veel 
schepen te laeten om d’Engelsen te weeren, dewyle de schepen met vivres 
ende andere secoursen wederomme, soo haest als d’Engelsen, van hier inne- 
warts connen werden gesonden.

Alle de schepen die herwarts gedestineert sullen worden, dienen niet verder 
dan tot Japara te commen, maer aldaer te blyven om versaemelen, ende 
naerder bescheet van hier te vertoeven, alsoo per avonture seer geraetsaem 
wesen sal; wat seg ick, per avonture, ja, nootlijck wesen sal, dat meest alle de 
macht, off een goeden deele, van Japara naer Malacca seyle, even gel ij ck off 
de meeninge waere omme Malacca aen te tasten, omme intrim den vyant 
alle mogelijcke affbreuk te doen, ende daernaer op ’t laetste van ’t wcste- 
lijcke mousson a 1’improvisto, als de peper in wesen sal, met alle de macht 
op Bantham off te comen, ende dan met de saecke in Godes naeme voort te 
vaeren.

Met d’ advise, welck U. E. ons op dit stuck tydelijck sal geheven, sal ge
lieven ordre te gheven, dat herwarts soo veel naegelen werden gebracht, als 
by het schip of jacht gevoert connen worden, opdat van ditto naegelen wat 
vroech partye naer de custe Arabia ofte naer ’t patria, naer de saecke sonde 
moghen vereyschen, gesonden mogen worden.

Toucherende U. E. persoone, desclve dient te wesen off gaen, daer de 
meeste eere begaen can. Voor mijn part segge, al sonde ick van meester knecht 
worden, dat alhier zelffs een soo royael stuck dient aen te vangen, alsoo de 
gemelde generale rendevoes de residentie deses Generaels nootlijck moet 
wesen, want de saecken van Indien anders nimmermeer wel gegouverneert 
noch bestiert connen werden. Dan alsoo niet en wete hoe de saecken in de 
Molucos, Amboyna noch Banda staen, veel min wat veranderinge comen can 
ende wat daer te doene zy, soo en can met goet fondament dienaengaende 
qualijck yets adviseren.

Watter in alle gevallen geresolveert wort, bidde ende recommandere ick 
(J. E. op ’talderhoochste, dat de macht niet langer infructueus in de Molucos 
geconsumeert, maer elders, gelijck nu naer Manilha begost is, geimployeert 
worde; dat men eens ophoude van bouwen, ende vooral van de superflua 
onnutte gebouwen, die hier geseyt worden om eere tegen den anderen werden 
gemaeckt, ende dat eens om eere gearbeyt worde, wie voor de heeren meesters 
de meeste retouren van naegelen, noten ende foelie versaemelen ende ver
senden sal. Sr. van der Dussen heeft voor, een fort van vijff punten op Pou- 
loway te leggen en maken. ’tEn is geen quaet dat men hem verseeckere ende 
goede wereken tot nootlijeke verseeckeringe maecke, maer meerder dienst
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sonde de Compagnie geschieden cnde meerder eere cander begacn worden 
in ’tsenden van goede, groote, rijcke retouren. Daeromme dienen de voor- 
neemste effecten, de meeste diligentie ende den grootsten yver daartoe aan
gewent ende geinployeert te worden.

Sijnde in ’tschryven van dese, soo is hier op desen stant met een cleen 
schuytien aengecommen Heyndrick Brustens, oppercoopman op ’t schip 
den Aeolus, welck schip den 17dcn July passato op ’t eylant Engano hebben 
verloren, ende dat door enckele nonchalance off onachtsaemheyt van den 
schipper. Sy waeren in Juny passato van de Custe geseylt, geladen hebbende 
417 packen cleeden, diverse sorteringe, welck Godt beter ’t wederomme 
voor de Compagnie een zeer groot verlies is. Want niet alleene de cleeden hier 
groot gebreck hadden, maer de. Molucos, Amboina ende Banda sullen mede 
’tgene noodichst hebben, noch wel 2 jaeren naer desen moeten derven. 
Daeromme dient U. E. de cleeden dadelijck wat inne te doen houden, ende 
op haer oude prijs laeten stellen, hetwelcke mede ernstelijek recomman
derende zijn. Ditto Brustens seyt, datter noch ontrent 30 siecken in een be- 
schansinge op'teylant leggende zijn, met ongeveerlijek 150 packen geberchde 
cleeden, waernaer dadelijck een schip zijnde sendendc. Het schip den Smarten 
Beer is in May o passato van de Custe, met sijnnen last van indigo ende catoene 
gaeren, naer ’tpatria gesonden. De Heere wil hen in salvo geleyden. Over 
de Custe is tydinge gecommen, als dat het jacht Nassau, met een prijs vol 
speceryen, ontrent Seylon verovert, in Mocca wel gearriveert soude wesen, 
oock wellecom ende seer wel onthaelt soude sijn. Godt geve, dat in salvo met 
geluck moghen keeren.

Alsoo hier door diversche persoonen, welcke haeren tijt uytgedient hadden, 
om hunne vryheyt aengesocht zijn geworden, hebben wy goetgevonden zulex 
te octroyercn, ende hun vergunt met joneken off andersints, geladen met rijs 
ende allerley vivres, sonder eenige cleeden offsydewaeren, naer Amboyna off 
Banda te vaeren, midts dat domicilie off residentie sullen nemen in de Molu
cos, Amboyna ofte Banda, omme aldaer, onder des Compagnies protectie 
ende jurisdictie, alsulcke vryheyt te genieten als by U. E. ende den raet andere 
alreede vergunt is, ofte noch vergunt ende geraemt mach worden. Wy hebben 
dit by provisie, om wclstant te voorderen, aen verscheyde persoonen aldus 
vergunt. U. E. gelieve hierop te letten, ende ordre te gheven, wat voorder ge
lieft gedaen off gelaeten te hebben, midts articulen raemende, daernaer een 
yder hem reguleren mach.

Van der Dussen is voor Pouloway eenige vierroers ende pistolen eysschen- 
dc. Soo van daer eenige gemist connen worden, gelieve U. E. hun op Poulo
way te versien. De mayores adviseren, dat in de Molucos tot betalinge der 
soldaeten gebruyckt wert eenen Pieter van Ray, die goede kennisse van in-
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102. — MOLUCQUES.
AEN DIRECTEUR WESTERWOLT, PER ’T SCHIP HOLLANDIA. 7 NOV. 1616.

digo heeft, welcke op de Custe van noode is. Derhalven sal gelieven denselven 
herrewarts te senden.

U. E. gelieve ordre te gheven, dat op alle de forten pertinentelijck opgeno
men werde met wat geschut, amonitie van oorloge ende andersints yder ver- 
sien is, buyten ’t gene in de boecken der cooplieden begrepen zy, ende dat 
ons daervan register worde gesonden, gelijck mede pertinente rollen van alle 
het volck omentom in garnesoen sijnde, met notitie van cooplieden, assisten
ten ende alle andere daerby, omme naer ’t patria gesonden te werden, alsoock 
opdat de verdeylinge van vivres daernaer gerecht worde.

In Jaccatra adi 7 November anno 1616.

Dit jaer hebben van U. 1. drie missiven ontfangen, 2 van 17 July ende een 
van 3 Augusto met sijnne boecken verleden jaer geslooten, welck overge- 
sien ende in d’onsen getrocken sullen worden, gelijck mede de pertyen, 
soo in debit als credit, conforme gesonden extract voor de contante pennin
gen ende goederen nut deschepen ontfangen, als de weinnige nagelen, deden 
ende andersints herwert gescheept.

’t Is seer wel dat U. 1. sijnne boecken January toecomende wederomme 
sluyten sal, alsoo in geenderley maniere dient naer te laten, willende wel doen, 
deselve jaerlijekx te senden, opdat de heeren mayores volgens hare ordre per
tinente staet mogen becomen. Pampier wort nu in goedequantiteyt gesonden, 
gelijck mede eenige comptoirboecken.

Desc gaet per ’t schip Hollandia waermede U.l. tot incoop van nagelen toe- 
gesonden worden 40.000 realen in contant, daervan 32.000 conforme d’ordrc 
van d’heer Generael sccreetelijck gaen (sijnde in vaten gecuypt); item 180 
vaten soo vlees als speek, goede pertye rijs ende diverse andere provisien, 
waervooren U. 1. ons conforme de factuere crediteren sal. Meerder geit ende 
meerder provisie hope U. 1. naer desen te senden, doch sult veradverteert we- 
sen, dat vooreerst geen cleeden noch zydelaeckenen te verwachten heeft, want 
het schip den Aeolus van de Custe comende met cleeden geladen op Engano, 
Godt betert, gebleven is. De Chinesen hebben dit jaer niet dan een weinich 
van hare ordinaire zydelaeckenen gebracht, ende sullen wy hun toecomende 
jaer aenseggen, dat voor de Molucquen niet dan uuttnemende schoone syde 
waren brengen. Dat de syde waren voordesen van Bantham ontfangen slecht 
geweest sijn, is waer ende ons niet onbekent geweest, maer U. 1. hadde wel
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mogen naerlaten soo grooten somme contant geit voor noch slechter vodden 
aen de joncken aldaer te geven, als hier verstaen gedacn heeft. Men claecht 
datter geen geit en is om nagelen te copen; ondertusschen wort het tot nadeel 
van de Compagnie elders bestoet. Omme de clceden welck U. 1. op nieuws 
is eyschende, hebben na de Custe geschreven.

Dat de betalinge der soldaten met cleeden door noot ingevoert zy, is voor 
de Compagnie een schadelijcke saecke, gelijck mede dat den prijs van de 
cleeden, omme de nagelen van d’ inwoonderen tcbecomen, vermindert is. Sal 
alsulcke vente en betalinge der soldaten met cleeden lang dueren, sonde de ne
gotie van de Molucquen genoechsaem bedurven sijn. Daeromme sal U. 1. den 
vercoop van cleeden op den ontfanek van ’t geit schorten, ende geen meer 
clceden vercopen voor ende aleer wederomme den ouden prijs mogen gelden, 
ende sullen wy niet naerlaten alle mogelijeke diligentie te doen, omme soo 
goeden provisie van alle nootlijeheden ende capitael toe te senden dat de be
talinge der soldaten met cleeden mede affgeschafft worde, waertoeU.1. recom- 
mandeere sijn uutterste devoir mede te doen.

Alsoo de schepen ’t Wapen ende Middelburch van Japara nae Mallacca sijn 
geseylt, en sijn daeruut geen lege leggers ontfangen. U. 1. dient ordre te geven, 
dat de leggers in de Mollucquen beter dan voor desen (ledich sijnde) bewaert 
worden, off den arrack sal hun gebreecken, want voor desen geen derde van 
de leggers goet geweest sijn, alsoo de duygen vermits deselve op d’aerde in 
den regen hadden gelegen, van de wormen doorgegeten waren. Tegenwoor- 
dich en is hier niet eenen legger omme arack voor de forten te mogen verga
deren. Dat den arrack soo slecht nae haer prijs is, compt eensdeels door quade 
toesicht van d’ ontfangers, ende ten anderen vermits de Chinesen voor de ar
rack dubbelt geit goet doen, omdat hun de cleeden door Theunemans tQt 
extraordinaire hoogen pryse aengereeckent waren, daertegen sylieden den 
arrack wederomme met halff water gemengt plegen te leveren. Voor desen 
sijn de goederen voor de Molucquen, Anboyna ende Banda altoos apart ver- 
deylt ende geconsigneert geweest; sijnse daerenboven iewers geopent, ende 
is ’t beste goet daeruut gelicht, daervan behooren U. 1. de cooplieden ende 
schippers van de schepen (die sulckx gedogen off doen) aen te spreecken.

Nae U. 1. adviseert hebben d’Engelsen dit jaer meer nagelen dan de gene
rale Compagnie van de Molucquen becomen. ’t Is een absurde saecke dat men 
d’ Engelsen toegestaen heeft, onder Tidor met de Spangiaerden onse vyanden 
te handelen, gelijck mede dat de vreemdelingen aen Mackian (daer ick verstae 
dit jaer elff joncken geweest sijn) oock handelinge vergost wort, daer wy noch
tans van jaer tot jaer volgens d’ ordre van de heeren mayores (daervan by 
dese extract is gaende) soo ernstlijck gerommandeert hebben, sulex in aller 
mannieren met gevoechlijcke middelen ofte gewelt promptelijck te weeren.
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Dan en is geen wonder dat onse meesters noch dat mijn woort niet en geit, 
dewyle men na hier geseyt wort, noch Godt en vreest, noch rechte, maer wel 
verkeerde eer betracht. Salt soo lange duieren endc sullen de oncostcn noch 
grooter worden, souden deMolucquen heeren machtich genoech wescn omme 
de gantsche saecken (welck Godt gelieve te verhoeden) in malheur te helpen, 
want het aldus niet lange bestacn can. Ick sal ’t hierby laten, mits U. 1. op ’t 
alderhoochste recommanderende by d’ E. Heer Generael te bevorderen, voor 
soo veele eenichsints doen can, dat voortaen volgens gemelde ordre van de 
heeren mayores alle vreemdelingen, niemant oock uutgesondert, met gewelt 
van de Molucquen geweert ende gedreven worden, insonderheyt d’ Engelsen 
als andere Europische natie, die aldaer souden mogen arriveeren ende trach
ten den handel van de Compagnie te bederven, sonder langer te simuleeren 
ofte civiliseeren, gelijck voor desen tot groot nadeel van de Compagnie ge- 
daen is.

]R.ecommandeere U. 1. mede sijn uutterste neersticheyt acn te wenden omme 
alle de nagelen op te copen, de eenichsints becomen mogen. Laet oock niet 
de nagelen met d’ eerste schepen te senden, soo ’t eenichsints doenlijek is.

Hier is wel volck, die kennisse hebben, dat by Sr. Bacx zaliger van Bosschaert 
15 realen sijn ontfangen, maer niemant weet oft daer iets voor gesonden is. 
In ’t sterffhuys van ditto Bacx sijn diversche penningen gevonden; dan alles 
is in reeckeninge (geslooten naer ’t patria gesonden) goet gedaen.

In de 4 casskens plat gevouwen damasten door U. 1. uut het Wapen van Am
sterdam ontfangen sijn geweest 220 stucx eestende 3£ reael idcr; daervooren 
ons creditceren sal, ter somme van 715 realen. De heeren mayores sijn met 
hare jonekste missiven eyschende de boecken van Tacomy, Tidor, Mothier, 
Macquian ende Batsian, van ’t begin aff dat de voorsz. comptoiren by den 
onsen voor de 10-jarige reeckening sijn beset geweest. Derhalven laet niet de- 
sclvige met den eersten te senden.

In Jacatra adi 7 November 1616.
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104. — AMBOYNA.
AEN DEN HEER JASPER JANSZEN, PER ’T SCHIP DE TROUWE, 7 NOV. 1616.

103. — ORDRE
DE SCHEPEN DE TROUWE, BANTHAM, HOORN, JONCKE FORTUYN, ARE NT, 

STERRE, NASSAU, ENCKHUYSEN, AMSTERDAM, NIEU SEELANT, ’T 
WAPEN VAN AMSTERDAM, ZUYDER EENDRACHT MEDE

GEGEVEN, ALSMEDE DIERGELIJCKE NAER DE 
GUSTE COROMANDEL GESONDEN1).

Tsedert myne jonckste hebben per Eendracht van Le Maire ende com
pagnie van Hoorn U. E. missive van den 26 September wel ontfangen ende 
sijnne goede convalescentie seer geerne vernomen.’My is lieff dat naer ’t ver- 
treck der schepen 300 bharen nagelen in de Mollucquen waren becomen. 
Hadde wel gewenst dat de gereetste daervan met een schip naergesonden 
waren, o ff dat eer gcint ware geworden, want hier seer wel sonde passen omme 
de schepen Amsterdam ende Zeelandia aff te laden, vermits van de Chinesen 
alsoo geplaecht worden, dat aen geen peper connen geraecken. Ick en heb 
alsnu geen tijt om largo repetitie te doen, daeromme sal my refereren aen 
onse missive aen d’E. heer Generael geschreven, waervan eene aen d’E. heer 
Admirael ende Raden van Indien ben sendende, U. E. biddende deselvige 
ernstlijck te oversien even gelijck off aen U. E. geschreven ware; ende de

Door ordre van de bewinthebberen der generale Oostindische Compagnie 
van de Vereenichde Nederlanden, wort geordonneert wegen den E. heer gou
verneur generael ende den raet van Indien, aen de oppercooplieden ende 
schippers van de schepen innewarts vaerende, byaldien sylieden in ofte on
trent de landen Amboyna ende Banda, Buro, Manipa, Ceran off daer ontrent, 
eenigeEngelsen, Franchoysen, off wie het oock soude mogen wesen, in sche
pen off andersints comen te rescontreren, haerlieden aen te seggen, dat op 
de reede onder ’t geschut van onse forten gaen anekeren, ende byaldien wey- 
gerich bevonden worden, ditto Engelsen, Franchoysen off wie het oock mach 
wesen, naer vriendelijeke insinuatie ende waerschouwinge, dadelijck met ge- 
welt te doen vertrecken, sonder van yemantnaerder ordre te verwachten ende 
eenichsints te simuleren off civiliseren, noch hun by d’inwoonders eenich 
acces off spraeck toe te staen, gelijck voor desen gedaen is.

In Bantham, adi anno 1616.
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105. — AMBOYNA.
AEN DEN ADMIRAEL VERHAGEN, PER DE TROUWE, 7 NOV. 1616.

1l t 
i

Tsedert mijn jonckste nevensgaande hebbe U. E. 2 missiven ontfangen van 
dato primo Augusti ende 25 September, welcke my seer aengenaem sijn ge
weest. Nevens dese gaet autentiseerde copie van mijnne die tegenwoordich 
aen d’ E. Heer generael ben schrivende, dewelcke aen U. E. ordre mede stelle, 
eensdeels vermits daerinne genoechsaem aengeroert hebbe d’ antwoorde 
welcke U. E. missiven sijn eyschende, als oock ’t geenc hier passeert, ende ten 
anderen mits de continuelijcke occupatie geen nieuwe besondere repetitie 
gedocht. Derhalven bidde U. E. my daermede te excuseeren, ende alles ter 
herten te trecken, even gelijek off d’ orginele aen U. E. ware geadresseert.

My sal verlangen te hooren hoe de saecken van Amboyna sullen wesen be
slecht. Godt geve dat U. E. alles ten besten mach verrichten, soo sal hem ge
noechsaem d’eere toecomen van tweemael Amboyna gewonnen te hebben, 
want de saecken aldaer waerlijck niet wel en stonden. D’ Heerc vcrleenc den 
commandeur Lam victorie over onse vyanden. Soo haest het jacht Nassouzu 
arriveert, ofte naerder tidinge becomende, sullen wy niet naerlaten U. E. op 
de geeyste poincten soo veele perticularisatie t’ adviseren als becomen can 
worden.

Na Sada oft Mangelagi op Madagascar souden geerne een schip om slaven 
senden, maer wy moeten ’t door gebreck van schepen nalaten. Wy hebben hier 
wel diverse scheepcn, maer noch meerder gebreck. Hembden, broecken ende 
andersints voor U. E. van de Custe becomende sal hem gesonden worden, 
gelijek neffens dese stoffe tot cleedinge gaende is.

Alsnu sijn wy nae Amboyna sendende de schepen Nieu Bantham ende de

poincten daerinne aengeraect ten besten van de generale Compagnie alsoo te 
.helpen bevorderen als de hecren bevinden sullen, den welstant van de Com
pagnie te vereyschen.

De schepen Nieu Bantham ende de Trouwe sijn expresselijck naer Am
boyna sendende, omme met gewelt nodich wesende, d’ Engelsen ende andere 
vreemdelingen volgens d’ ordre van de mayores vandaer te weeren. D’ En
gelsen sijn hier tegenwoordich diverse schepen hebbende, dan wat daermede 
dissegneren te doen, en weet ick alsnoch niet. D’ Heer Doensen is nae Malacca. 
Aen d’Heer Spilbergen hebbe.U. E. groete gedaen, renderende la pareille. 
Van Buysero sal U. E. stoffe geworden. Godt geve den commandeur Lam 
geluck ende victorie over onse vyanden.

In Jaccatra adi 7 Nov. anno 1616.
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106. — AMBOYNA.
FISCAEL DEDEL, PER DE TROUWE, 7 NOV. 1616.

U. E. aengcname den 18July van Malleye geschreven is ons met bywesendc 
pampieren wel geworden, ende alsoo diverse affairen my niet toe en laten 
vrientlijck met U. E. tot bevordcringe van ’tgemeene beste op diverse pointen 
te discocreeren, gelijck ick geernc doen sonde, veel min nieuw verhael te doen 
vant ’tgene in desc quartieren passeert, wil ick U. E. gebeden hebben, my 
dieshalven te excuseeren ende eernstlijck te letten op de saecken in onse 
missiven aan d’E. Heer Generael, d’Heer Admirael ende Raden van Indien ge
meen gedirigeert, mits sijnne bysonderc advisc, int den tijttoelaet, diseoerse- 
wijs comuniceerende, waeraen my sonderlinge vrientschap ende Compagnie 
oock dienst geschieden sal. Over degene die van ’t schip de Neptuin is over

Trouwe. U. E. sal gelieven deselvige aldaer te houden tot vcrseeckeringe van 
de quartieren, omme d’ Engelsen, offaldaer per avontuere wederquamen, son- 
der simulatie volgens nevensgaende ordre van de heeren mayores, als oock 
alle andere vreemdelingen, met gewelt vandaer te weeren. Ick bidde U. E. 
hierinne niet scrupelcus te sijn, maer het arest alhier genomen, ende d’ ordre 
van de heeren mayores sonder ecnich respect te doen executeeren. ’tls voor- 
waer te slecht ende schandelijck dat men d’Engelsen onder Tidor met de 
Spangiaerden onse vyanden heeft t laten handelen, ende dat de heeren sonder 
reedenen, contrarie haer eygen resolutie met d’E. heer Generael Reynst zaliger 
tot Bantham genomen, gearresteert hebben ’t gcene de behoudenisse van 
des Compagnies welstant geensints gedoocht; doch hope dat de heeren haer 
anders bedacht sullen hebben, want de saecken van Indien anders groote 
risico loopen souden, D’ Engelsen hebben hier tegen woordichdiverseschepen, 
maer alsnoch connen niet vernemen wat daermede dissegneeren te doen.

’tSchip Hoorn hebben naer Banda gedestineert.Naer deMollucquen senden 
wy 40.000 realen in contant, naer Amboyna 48.000 ende naer Banda 16.000 
met diverse andere heerlijeke provisie. U.E. gelieve ordre te geven dat alle de 
nagelen in alle diligentie opgecocht worden, mits ordre gevende dat deselvige 
metten eersten op diverse schepen verdeylt herwerts werden gebracht, alsoo 
de Compagnie daaraen gelijck U. E. weet zeer veele gelegen is. Ware in de 
Mollucquen alsulcke diligentie gedaen, dat men herwerts gesonden hadde de 
nagelen tsedert het vertreck van de schepen becomen, de generale Compagnie 
sonde daermede een treffelijcken dienst geschiet sijn.

In Jaccatra adi 7 Nov. anno 1616.
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’t plunderen van de joncke culpabel sijn geweest, is alhier sententie gestrcc- 
cken, doch tegen den schipper Pos, die meeste schuit hadde de gratieuselijck, 
ten respecte van de slach voor Mallacca gedaan.

In Jaccatra adi 7 Nov. anno 1616.

107. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR ADRIAEN BLOCK MARTENSZ., PER 

DE TROUWE, 7 NOV. 1616.

U. E. missiven van 17 May ende 3 July hebben wel ontfangen ende den ge- 
troubleerden stantaldaerverstaen. Wy hopen dat alles naderhant ten besten sal 
wesen geslecht, welcke Godt geve ende geeren hooren sullen. Dese gaet met 
de schepen Bantam ende de Trouwe, waermede voor Amboyna tot incoop 
van de nagelen in contant sendendesijn 48.000 realen, te weten 24.000 in elck 
schip, waermede hoope de vrienden neffens de cleeden ende uuttstaende 
schulden alle de nagelen becomen sullen, doch soo haest meer becomen, gc- 
lijck van 'tpatria dagelijcx noch groote somme verwachtende sijn, ende meer 
gemist can worden, soo sullen evenwel meersenden. Opdat Amboyna, gelijck 
’t behoort, altoos in voorraet versien sy van rijs, sout ende was, wort mede 
gesonden ’tgene men becomen can.

By desen gaet extract uut missive nu jongst per 'tHerl van ’tpatria ont
fangen, gelijck mede van de resolutie dienaengaende, om seeckere gewichtige 
redenen tot Bantam getrocken. D’ Heeren mayores ordonneren ende recom
manderen by deselve dat men d’ Engelsen ende alle andere vreemdelingen nac 
vrientelijeke insinuatie met gewelt van de Mollucqucn, Amboyna ende Banda 
weeren ende verdryven sal. ’t Is beter gelijck hare E. in voorgaende missiven 
oock verhalen, dat het met de gevoechlijckste middelen doenlijck sijnde 
worde gedaen, gelijck de vrienden verleden jaer seer wel hebben verricht, doch 
niet sonder hare commissie gepasseert te sijn, want daer was expresselijck 
geordonneert dat men d’Engelsen geen acces noch spraecke by d’inwoonde- 
ren toestaen soude, vermits sulex ons seer prejudiciabel is; maer vermits het 
schijnt op dien voet nimmermeer en souden becomen, soo is ’t dat wy uut 
crachte van d’ordre van d’heeren mayores als commissie van d’E. heer 
Generael U. E. mits desen recommanderen ende bevoelen geen Engelsen 
noch andre vreemde natie die soude mogen onderstaen onsen handel aldaer 
te bederven, in noch omtrent de landen van Amboyna te gedogen, maer hun 
dies nodich sijnde nae vrientlijeke insinuatie met gewelt van daer te doen ver- 
trecken, sonder langer te simuleeren oft civiliseeren, gelijck voor desen gedaen 
is, oft sonder in naerder deliberatie te trecken wat men op ’t stuck van
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d’Engelsen doen sal, gelijck verleden jaer mede gedaen is, niettegenstaende 
by d’heer Generael zaliger ende den ract finael arest genomen ende goede 
ordre gegeven was. Ick bidde U. E. d’Engelsen niet te ontsien, maer sonder 
eenich respect met de saecken des noodich sijnde voort te varen, gelijck seer 
wyselijck ende lofflijck, daervan oock groote eere begaen heeft, tegen hun op 
off voor Combelle gedaen heeft, ende alsoo het soude connen gebeuren dat 
d’Engelsen onder Man i pa ofte iewers elders op een ander reede ontrent 
de landen Amboyna gelegen gingen anekeren, daer pretendeeren souden 
mogen de generale Compagnie niet te seggen hadde, omme aldaer te hande
len, ende de nagelen aldaer te trecken, soo willen wy U. E. mits desen mede 
gerecommandeert ende bevolen hebben, hun, te weten d’Engelsen, aldaer 
mede niet te gedogen, maar in gelijeke grade als vooren met gewelt vandaer 
oock te doen vertrecken, opdat Amboyna eens in ruste geraecke, ende de 
Compagnie van d’ Engelsen ontslagen worde, want U. E. mach wel verseeckert 
sijn, dat die van Combelle noch oock geen van alle de andere inwoonderen 
haren moet niet en sullen laten vallen noch ruste houden, soo lange eenige 
hoope op d’ Engelsen behouden. Daeromme dient in aller mannieren soo wel 
tegen d’ een als d’ ander gelijeke authoriteyt gebruyckt te worden, off’t en sal 
niet wel gaen. Ick bidde U. E. soo het de saecke vereyscht dit alsoo te helpen 
ende doen excecuteeren. Bidden ende bevelen is incompatibel, doch door 
verscheyden wichtige redenen worde ick tot d’een en d’ander gedrongen; 
daeromme sal gelieven te excuseeren.

Ende opdat U. E. tot d’ executie van de voorgaende middel ende macht 
niet ontbreecke, senden wy u posto de schepen Nieii Bantam ende de Trouwe. 
Derhalven sal U. E. deselvige daertoe als tot verseeckeringe van Amboyna 
aldaer houden, sonder hun te verseynden, ten ware in Banda offelders hooch- 
dringende noot anders vereyschte, als te weeten dat d’ Engelsen van Amboyna 
verdreven sijnde hen naer Banda vervoechden offt andere diergelijeke, in 
welcken gevalle derwaerts souden dienen gesonden.

’t Schip Hoorn gaet nqvens dese mede over Amboyna naer Banda. ’tGeene 
voor Amboyna daerinne is gelieve U. E. daeruyt te lichten, ende ditto schip 
datelijck voort te senden. ’t Schip Hollandia is van Japara met 40.000 realen, 
180 vaten soo vlees als speek ende voorts vol rijs geladen nae de Mollucquen 
geseylt.

In alle mannieren dient U. E. te continueeren ende verhinderen dat door 
geen vreemdelingen eenige nagelen werden vervoert, noch dat oock geen 
cleeden noch sydewaren innegebracht worden, het sy dat het d’inwoonderen 
wel off qualick bevalt; want alsoo des Compagnies welstant daeraen depen- 
deert, moet sulex ten uuttersten met gevoechlijcke middelen off met gewelt 
geweert worden. Met allerley sorteringe van deden sullen wy mettertijt Am-
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boy na genoech versie», ’tls waer dat de inwoonderen met allerley clee- 
nicheden gerieft moeten worden, ende dat dierhalven eenichsints vercort 
worden souden, als men geheel ij ck alle dejoncken van Amboyna weert; doch 
omme d’inwoonderen daerinne te accomodeeren ende alsulcken commercie 
mettertyt aen onse vryelieden te brengen hebben wy alhier aen diversche 
persoonen vryheyt gegeven ende hun gepermittecrtmet jonckcn geladen met 
rijs, alderley vivres en de snusterye off cleenicheden, sonder cleeden, zyde off 
zyde waren, naer Amboyna ende Banda te mogen varen, mits dat residentie 
en domicilie sullen nemen in dc Molucquen, Amboyna off Banda. U. E. sal 
gelieven dese lieden de gepermitteerde vryheyt sonder molestie toe te staan, 
in voegen gelijck aldaer aen andere* vergost is oft noch vergunt mach worden, 
ende soude seer geraden achten dat aen alle onse vryelieden gelijeke vaert 
van ende op Amboyna ende Banda vergost voort, mits dat van hun geen 
nagelen, nooten noch foelie uut Amboyna noch Banda worden gevoert, maer 
alles aen de Compagnie vercocht ende gelevert worde, als oock dat geen 
cleeden, zyde noch zyde waren in de landen Amboyna noch Banda brengen ; 
de resolutie ende advise van de heeren op dit stuck sullen geerne hooren.

’tls een schadelijcke saecke dat de betalinge der soldaten met cleeden in- 
gevoertsy, daeromme dient sulex affgeschaft te worden soo haest het eenich
sints doenlijck is, hetwelcke U. E. mede op ’t hoochste recommandeere aff 
te schaffen, voornemelijck dewyle de vrienden nu door ’t verongelucken van 
den Aeolus ende ander gebreck in lange de geeyschte ende behoorlijeke sor- 
teringe deden niet en sullen connen becomen. In de Mollucquen ende elders 
cost men eerst niet te veel cleeden senden ; daernae stack hun de walgc daer- 
van ende was men daermede verlegen, ende nu soude wel connen gebeuren 
dat men soo wederomme groot gebreck crege.

Swavel endesalpeter sal U. E. neffens dese pertye geworden, doch deswavel 
is rauw, daeromme twijffele off de cruitmaeckers daermede gedient sullen 
wesen. Wy hebben van Jappan goede partie ontboden, dewelcke December 
toecomende hoopen te becomen, als wanneer mede partye costi gesonden 
sal worden. U. E. open missive aen de heeren mayores hebben niet vernomen.

U. E. sal gelieven ons alle de nagelen offte pertye van die op twee ofte meer 
schepen verdeylt metten eersten herwaerts te senden, ende dat in alsulcke 
schepen als gereet sullen wesen, ende gemist connen worden, opdat deselve 
wat vroech gesonden ende gebruickt mogen worden daer ’t behoort. Verleden 
jaer wierde costi het eene jacht ofte schip nae het ander opgesonden, omdat 
in compagnie souden seyllen, hetwelcke een groote faulte geweest is. Der- 
halven recommandeeren U. E. andermael op ’t spoedichste herwerts te sen
den alsulcke schepen als aldaer onnodich sijn, ende dat met alsulcke nagelen 
als voorhanden mogen wesen.
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108. — AMBOYNA.
AEN COTTEELS, PER DE TROUWE, 7 NOV. 1616.

Wy hebben U. 1. missiven van 14 May, 2 Juny ende 8 July wel ontfangen 
cnde met lieffde verstaen van groote sieckte weder tot goede beterschap was ge- 
raeckende. Den getroubleerden staet hebben oock gehoort, hopende dat 
alles sedert wederomme geredresseert ende bevredicht wesen sal, hetwelcke 
geerne hooren sullen, ’t Is my lieff dat d’Engelsen soo fijn met redenen van 
Amboyna ende Banda gewesen sijn. Godt geve dat niet weder en keeren. In 
de Molluckes is tegen hun soo slechtelijck gehandelt, dat ick ’t my schame te 
verhalen, ’t Schijnt de groote wijsheyt een mensch soo wel abuseere, als on- 
verstant doet dolen.

Alsoo ’t schip ’t Wa/en van Amsterdam van Japara nae Mallacca is geseylt 
en hebben wy U. 1. boeckcn, pampieren noch brieven noch niet ontfangen. 
Deselvige becomende sal alles overgesien ende wel bevonden sijnde in d’onsen 
d’ accoorde getrocken worden, ende sullen U. 1. mede soo in oude als nieuwe 
reeckeninge crediteeren voor de nagelen in verscheyden schepen gescheept, 
ende ’t goude kettingsken welck mede noch verwachtende sijn.

Nevens dese sullen U. 1. onder andere goederen geworden 48.000 realen in 
contant tot incoop van de nagelen; te weten 24.000 per'tschip Nieu Bant ham 
ende 24.000 per ’t schip de Trouwe > waervooren U. 1. ons conforme mede- 
gaende factuere sal gelieven te crediteeren; senden oock een weinnich cleeden, 
maer sulcke niet als juist begeert, vermits den Aeolus Godt betert geladen met 
417 packen deden van de Custe comende, op ’t eyllant Engano gebleven is, 
ende dat door schandelijcke versuimenis nae verclaert wort van de schipper.

By dese gaet mede copie van seeckerc missive door d’ Heeren mayores ge
schreven, daerinneadviseerendesijn wat begeeren gedaen te hebben, byaldien 
iewers eenige van de schepen buiten off tegens hun octrooy quamen te arri- 
veeren, welcke ordre U. E. sonder excuse aen te nemen, de saecke voorcomen- 
de, alsoo sal gelieven te executeeren, gelijck hier alsnu uut cracht van ditto 
missive gedaen hebben.

U. E. gelieve ons met den eersten pertinente notitie te senden van alle het 
geschut, amonitie van oorloge, ende wat andersints aldaer op de forten in gar- 
nesoen berustende is, welck in de boecken van de cooplieden niet begrepen 
is, opdat de heeren meesters pertinente staet mogen becomen; sal oock ordre 
gelieven te geven dat ons de monsterolle van alle het volck aldaer in dienste 
van de generale Compagnie sijnde, niemant uutgesondert, gesonden worde.

In Jaccatra adi 7 November anno 1616.
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i) Deze passage komt woordelijk overeen met die uit ons n°. 107 op bl. 188—’90 hiervóór.
’) Deze passage komt woordelijk overeen met die uit ons n°. 107 op bl. 190 hiervóór.

Omme de cleeden welcke U. 1. op nieuws is eyschende hebben nadeCuste 
geschreven, doch duchte dat lancksaem voort comen sullen, derhalven soo 
U. 1. noch eenige goede sorteringe is hebbende sal gelieven deselvige wel te 
rade te houden, ende alsoo de betalinge der soldaten met cleeden voor de 
Compagnie daerenboven een seerschadelijckesaeckeis,  recommandeeren wy 
U. 1. te helpen vervorderen dat sulcx metten eersten, soo haest het eenich- 
sints doenlijck is, affgeschaft worde. Tot bevorderinge sullen wy geen dili- 
gentie naerlaten omme van alles per costi nae de Mollucquen ende Banda 
sooveel ende soo goeden provisie te senden als eenichsints becomen connen. 
Van ’t patria sijn daegelijckx noch een groote somme geit ende andere pro- 
visien verwachtende. Soo haest iets becomen sal U. 1. weder mede gedeylt 
worden, opdat in Amboyna gelijck het behoort op voorraet van geit endean- 
dersints geprovideert zy.

Alsoo geen tijt en hebbe omme U. 1. mede te deyllen ’t geene in desequar- 
tieren passeert, sal my dienaengaende aen ’t mondelinge raport van de vrien
den refereren, biddende U. 1. ons daermede te willen excuseeren. Sr. Speult 
wens ick geluck ende U. 1. behouden arrivement alhier.

By desen gaet extract sullen geerne hooren ’).
U. 1. sal gelieven als voorhanden mogen wesen 2).
Soo U. 1. de rosenobles die met de Trouwe gaen niet nodich noch dienstich 

sijn, sal wel doen ende senden deselvige naer Banda aen Waterfort.
Op Japara hebben geordonneert, dat alle den rijs, die in ’t schip Hoorn 

sullen schepen, aen Waterfort in Banda worde geconsigneert, ende den anderen 
welcke in ’t schip Nieuw Bantham sal worden geladen aen U. 1.; derhalven 
sal veradverteert wesen, alsoo het schip Hoorn weynich rijs laden can, een 
goede pertye van de rijs uut Nieuw Bantham nae Banda te senden, wantdaer 
hoochnodich van doen is.

Na Timor sijn gaende de schepen den Ar ent ende de Sterre. Byaldien haer 
cargasoen aen de buitencant verhandelt wort, sal een van dese schepen het 
sandelhout costi brengen, ende weder nieuw cargasoen halen. Soo ’t soo ge
valt sal U. 1. ons het sandelhout met de groote schepen herwaerts senden. 
Versien Timor wederomme met nieuw cargasoen, doch hadde U. 1. eer ge- 
legentheyt van jachten, ’t en ware geen quaet dat nae Timor aen de binnen- 
cant oft Noordercuste sondt.

In Jaccatra adi 7 November anno 1616.
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109. — BANDA.
AEN GOUVERNEUR VAN DE SANDE, PER ’T SCHIP HOORN, 7 NOV. 1616.

r

Van dato 24 July passato hebben van U. E. twee missiven ontfangen ende 
met lieffde verstaen hoe geluckich Puloway met de wapenen gewonnen ende 
d’Engelsen met redenen van daer gewesen ende vertrocken zijn. D’Almo- 
gende zy van Sijnne genade hooclijck gelooft.

Alsnu sal een yder, soo wel als degeene die voor desen de Bandinesen ten 
rechten hebben gekent, lichtelijck connen seggen dat men hadde behoort 
die victorie te vervolgen, Pouleron mede met gewelt acn te tasten ende te 
vermeesteren; dan soo men een scheepsladinge off meer van foelie ende 
noten becomen hadde, gelijck de hoope was, soo sonde de vreede de Com
pagnie seer proffi tabel geweest zijn, ’tls nu soo ende blijekelijek dat de Ban
dinesen niet en sullen rusten, noch geen vreede houden, totdat systricktelijck 
gebreydelt, hare macht geheel gebroocken ende hun hoope geheel verlooren 
wesen sal. Dit sal sijn ten quaetsten genomen als Puleron vermeestert, ver- 
distrueert ofte van ons mede beset wesen sal ende dat men die van ’t groot 
eylant ende Rossangijn al haer vaertuych affhandich hebbe gemaect. Maer 
ten besten genomen soo sullen over Banda domineeren als men alle vreem
delingen van Banda weere, ende de Bandinesen den rijs onthoude, welck 
beyde redelijekerwijs doenlijck is. Daeromme sullen wy hier ’t beste doen 
omme de middelen tot het een ende ’t andere nodich te fournieren, opdat eens 
met Godes genade aldaer een goeden stant becomen, waertoe ick bidde 
d’Almogende zijnen heiligen zegen geve.

Interim recommandere U. E. alle mogelijeke diligentie te laten doen, dat 
de Bandinesen alle toevoer van vivres ende alle andere secoursen onthouden 
worde, sonder oock eenige joneken ofte natie, wie het oock soude mogen 
wesen, toe te staen, tot des Compagnies prejuditie eenige negotie met de 
Bandinesen te doen. In contract op dese nieuwe vrede gemaeckt bevinde ick 
de Bandinesen geaccordeert te sijn, dat de joneken van Bantham, Jaccatra 
ende Japara voor Lontor off Sallamme souden mogen anekeren, welck een 
groote faultc is. Daeromme dient sulex geensints te gedogen, maer sal alle 
natie ende volckeren die aldaer souden mogen arriveeren, ’tzy Engelsen, Fran- 
coysen, vreemde Duitsen,Javanen, Malleyen, Clingen, Chinesen, Maccasaren, 
Bottoneesen, ende wie het oock soude mogen wesen, met haer schepen, 
joneken, galleyen, fregatten off prauwen, onderst fort Nassau w doen anekeren, 
opdat altoos over haer mach dommineeren ofte hun met gewelt van wapenen 
van Banda doen vertrecken, volgens ordre van d’E. heeren mayores ende 
resolutie tot Bantham genomen, waervan by dese extract is gaende, welcke
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wy U. 1. recommandeeren alsoo punctuelijck sonder eenich respect o ff de 
saecke in dispute te trecken, naer te comen.

Met groot verlangen sullen wy wachten te hooren, wat uutcomst den oor- 
loch genomen sal hebben, die U. 1. op nieuws recht eiide wel met goet fonda
ment aengeseyt hadde. Sal oock gelieven te gedencken ende vermaent wesen 
wederomme vreede maeckende geensints te accordeeren dat men geen Ban- 
dineesen Christenen souden mogen maecken, ende gehouden wesen alle de 
Bandinesen indiflerentement tegen eenige schelmen, die hun van ons by 
haer mochten begeven, weder over te leveren, gelijck nu in ’t vierde artyckel 
verhaelt wert, hetwelcke seggen de classis onser kercke ende de heeren mayo- 
res een al te ongoddelijcken vercïrach is.

Den prijs van 100 realen de bhaer foelie ende 10 de nooten is oock te hooch. 
Doen men tegens d’ Engelsen was claddende, ende omme der Bandinesen 
moetwil eenichsints tegemoet te comen, is den prijs van 70 realen tot op 100 
geraeckt; daeromme, is ’t mogelijck, dient U. E., weder vrede maeckende, den 
prijs weder op den ouden voet te brengen.

't Is mede een faulte geweest, dat men victorieus over Banda wesende, de 
Bandinesen sooveele toegeeft, dat men op Ortattan weder een nieuw huis ge- 
maeckt, aldaer volck geleyt heeft ende by de Bandinesen wederomme gaet 
handelen; voorwaer ons eere geschiet daeraen te cort, ende behooren wij 
aen voorgaende morderye door de Bandinesen begaen, beter geleert te heb
ben; daeromme gelieve U. E. naer desen nieuwers meer volck omme te han
delen te senden, maer alle de Bandinesen te gewennen dat hunne goederen 
aen ’t casteel brengen, gelijck eertijts een tijt lanck hebben gedaen.

In Puloway, nae ick verstae, wert wederomme een groot werck voorgeno
men. ’tls seer wel dat men nootelijcke wercken tot verseeckeringe maeckt, 
maer dient gelet, dat op Puloway geen grooter fort geleyt worde dan ’tlant 
verdragen can, alsoo de Compagnie niet dan al te veele met forten belast is. 
Daeromme bidde U. E. ende alle de vrienden aldaer dat een ider sijn uutter- 
ste devoir ende neersticheyt doe omme groote pertye nooten ende foelye te 
doen vergaderen, ende de heeren mayores groote rijcke retoeren te senden, 
waeraen grooter ende meerder eere begaen can worden, ende de Compagnie 
oock sonderlingen dienst geschieden sal, want sulckx hoochnodich van doen 
hebben, alsoo sy ons sonder dese retoeren geen secoersen souden connen 
senden.

Dese gaet met het schip Hoorn, waermede in contant sijn sendende 16.000 
realen, eenige deden ende voorts diverse vivres ende andere nootlijckheden 
als per facture. Meerder rijs, ende ’tgeene voordergebreeckt, sal met dejoncke 
de Fortuyne ende andere schepen volgen.

By dese gaet mede copie van seeckere missive door de heeren mayores
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U. 1. missive van 25 July passato hebben per ’t schip Hoorn met sijnne 
boecken ende die van ’t schip Out Zelandia wel ontfangen ende deselve 
d’accoorde in d’onsen getrocken. Laet niet ons alle jaren U. 1. boecken te 
seynden, gelijck oock ballance, off extract van de partyen van de nieuwe, 
opdat van alles perfecten staet aende heeren mayores gesonden mach worden. 
Voor denooten ende foelie in ’t schip Hoorn gescheept sullen U. 1. crediteeren. 
Wy hadden wel verhoopt een scheepsladinge te becomen, dan ’t en heeft nae 
’t schijnt niet willen wesen. Wy recommandeeren U. 1. op 't alderhoochstealle 
uutterste diligentie aen te wenden, omme sooveel nooten ende foelie te 
scnden als eenichsints doenlijck is, alsoo deselvigc in ’t patria redelijck ge
trocken sijn, ende door de heeren mayores meest alles gevent is, soodat 
hoochnodich wederomme goede partye dient gesonden. In ’tcopen van de 
foelie die in sockels gepackt sijn sal U. 1. de sockels open laten doen ende neer- 
stelijck oversien ende visiteeren, want in de geslooten sockels daeronder 
groot bedroch gedaen wort. De heeren mayores adviseren ons per den Swer- 
ten Leeuw duisent sockels foelie hebben ontfangen, daervan geen derde goet 
gevonden is, sijnde de meeste pertye swert ende bedurven geweest. Dit is 
foelie welck in Banda in ’tschip Rotterdam wierde gescheept ende soo ick 
meene aldaer voor U. 1. tijt by Verhuist gecocht is.

Dese gaet per ’t schip Hoorn waermede U. 1. senden 16.000 realen in con-

gesch reven, waerinne adviseerende sijn, wat begcercn gedaen te hebben by- 
aldien iewers eenige vreemde schepen buyten off tegens haer octroy quamen 
te arriveeren, welcke ordre U. E. sonder excuse aen te nemen, de saecke 
voorcomende, alsoo sal gelieven te executeeren, gelijck hier alsnu uut cracht 
van de missive gedaen hebben.

Een wel beseylt jacht om op Ceram te gebruycken sal U. E. gesonden 
worden, soo haest een becomen, ende daertoe gebruyckt can worden.

U. E. gelieve ons metten eersten pertinente notitie te senden van alle het 
geschut, ammonitie van oorloge, ende wat andersints aldaer op de forten in 
garnisoen is berustende, welck in de boecken van de cooplieden niet begrepen 
is, opdat de heeren meesters pertinente staet mogen becomen; sal oock ordre 
gelieven te geven, dat ons de monsterolle van alle volck aldaer in dienste 
van de generale Compagnie sijnde, niemant uutgesondert, gesonden worde.

In Jacatra adi 7 November 1616.
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tant, eenige deden, zyde laeckenen, speek, vlees, arrack, rijs ende diverse 
andere provisien, daervooren U. 1. ons crediteeren sal. Met de joneke de For- 
tuyne ende volgende schepen sullen U. 1. bastante quantiteyt rijs, ende wat 
voorder van vleysch ontbreeckt gesonden werden. Gout sullen oock senden, 
’tgeene becomen connen ende geeyscht wort.

Ende alsoo diverse affairen voor dees tijt niet toe en laten veele teschriven, 
gaet by dese copie van onse missive aen den heer Gouverneur van de Sande 
geschreven, waeraen ons refereren, versoeckende d’ inhoude van deselve ten 
besten te helpen voldoen, mits ons daerop advyse ende bescheet gevende.

In Jaccatra adi 7 November 1616.

Wy bedaneken U. 1. ons met sijnne missiven van 25 July passato soo ampel 
gccommuniccert te hebben wat tsedert het vertreck van den commandeurLam 
op Puloway ende Banda tot dien tijt gepasseert was, biddende dat alsoo ge
lieve te continueeren. Van soo geluckige vermeesteringe van Puloway zyden 
Almogenden hoochlijck gelooft. De bevindinge heeft nu gelcert, gelijck wy 
oock lange wel ervaren hebben, dat het goet hadde geweest, Puleron mede 
met gewelt waere aengetast ende vermeestert geworden, ’t Soude mogelijck 
met eenen oorloch, dewyle ’t wilt in de beenen was, doorgegaen hebben; 
doch alsoo de vreede op hope van een scheepsladinge noten ende foelie te be
comen de Bandinesen vergost was, moetense evenwel niet laecken omdat 
het juyst soo niet geluckt en is. U. 1. arrivement is my lieff, wenschc hem ge- 
luck ende hoope sijn comportemcnt hem ter eeren noch vorder brengen sal, 
welck my van herten lieff sal sijn.

U. 1. zeyt seer wel, goet geweest hadde dat noyt Bandinees acces op Pulo
way ware vergost; ’t en dient niet weder toegestaen te worden, want wy en 
sullen niet naerlaten gelijck U. 1. versoeckt alle mogelijeke diligentie te doen 
omme derwerts sooveel volck te senden, soo vrye lieden als slaven, dat het 
eylant by d’ onsen gepeupleert ende de vruchten door hun gewonnen mogen 
werden, waertoe alreede ordre gegeven hebben, ende preparaet worde ge- 
maeckt. Wy hebben seeckere Chinesen sulex voorgedragen, ende sijn eenige 
besich om een joneke claer te maecken ende daermede per costi te gaen.

’tls seer wel gedaen dat men tegen de Siauwers de Bandinesen aen ’t fort 
Nassau gehouden heeft, ende de Bandinesen d’ oorloge op soo goeden fon
dament aengeseyt is, waervan wy met U. 1. seer goeden uutcompste sijn ver-
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hoopende, welck geerne hooren sullen. Ende alsoo de Bandinesen niet rusten 
noch geen vrede houden sullen, -voordat volcomenlijck gebreydelt ende de 
hope geheel verloren hebben, sullen wy niet laten alle diligentie te doen, 
omme te tournieren de middelen die daertoe van noode sijn. De middelen 
daertoe van node achte ick te wesen macht om Puleron te mogen vermeesteren, 
ende die van ’t groot eylant haer vaertuich affhandich te maecken, offte ten 
lichtsten genomen dat Banda gestadelijck versien sy van alsulcke fregatten 
ende jachten dat men de Bandinesen alle toevoer van vivres ende andersints 
onthoude. Om nieuwe fregatten hebben wy alreede naer ’t patria geschre
ven ende sullen hier tot Jaccatra eerstdaechs een galleye laten maecken omme 
de vrienden daermede te versien. Interim recommandeere U. 1. naesijnnen 
gewoonelijeken iver ende getoonde sorchvuldicheyt geen diligentie naer te 
laten omme de Bandinesen in toom te brengen, ende de heeren mayores 
groote rijeke retoeren van foelie ende nooten te senden, want daervan in ’t 
patria groot gebreck sijn hebbende, ende onse meesters ernstelijck daeromme 
schriven, dewyle in de nooten ende foelie goeden afftreck bevinden, ende 
alles meest uuttvercocht was.

De grontteeckeninge van ’t fort, welck U. 1. dissegneert op Puloway te 
doen maecken, hebbe gesien. ’t Voorgenomen werek is groot, daeromme wil 
U. 1. mits desen vermaent ende gebeeden hebben, sijnnen goeden yver ende 
neersticheyt daertoe niet te imployeeren, opdat hem niet en vergrype, en geen 
ondanek begae. Laet alsulcke wereken maecken als nodich sijn tegen diffe
rentie van alsulcke vyanden als aldaer heeft, ende tot wooninge ende ver- 
seeckeringe van vivres, ammonitic ende coopmanschappen vereyscht worden, 
inployeerende voorder sijnnen voorneempsten iver ende alle het volck tot 
pluckcn en versamclen van nooten ende foelie, waeraen groote eere begaen, 
ons sonderlinge vrientschap, ende de Compagnie seer grooten dienst geschie
den sal. Volcht, willende wel doen, die van de Mollucquen niet naer, want 
hebben haer eere al wech, gelijck den tijt leeren sal. Laet U. 1., biddeick, mijn 
raet niet qualijck bevallen.

Van al ’t geene by U. 1. ende de vrienden voor Banda geeyscht is senden 
per schip Hoorn, daermede desen gaet, goede partyeoff’t meeste; ’t geene 
voorder gcbreeckt sal nae gelegentheyt met de naestcomende schepen volgen. 
Tot het maecken van cisternen hebben naer ’t patria geschreven om tras, 
steen ende ervaren metselaers. Interim senden 40 grootejapponse potten, die 
ick achte seer dienstich en gerieffelijck wesen sullen. In geenderley mannieren 
gelijck U. 1. seer wel voorgenomen heeft dient aldaer geen tiefferen noch 
aracq branden te gedogen.

Connende gout ende masen nae U. 1. eysch becomen, sullen Banda daer
van versien. Na Amboyna gaen goede partye rosenobels; soo daer niet dien-
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stich sijn, sal U. 1. daervan versien worden. Vierroers ende pistolen becomende, 
sullen oock gesonden worden; nae de Mollucquen hebben wy daeromme 
geschreven. De schepen hebben wy gelast van Japara voor Banda inne te 
nemen sooveel paerden, hoornbeesten, hoenderen, eenden ende verckensals 
bequaemelijck gevoert connen worden.

Aen den heer gouverneur van de Sande sijn wy rccommandeercnde volgens 
ordre van de heeren mayores d’ Engelsen, Francoysen, inlantse negotianten 
ende in somma alle natie met gewelt van Banda te weeren, off niet dan onder 
’t fort Nassauw in sijn gewelt te gedogen, gelijck mede seeckerc andere poinc- 
ten van importantie als U. 1. per nevensgaende copie sal sien, waervan U. 1. 
d’executie mits desen ten hoochsten mede recommandeeren ende beveelen, 
daeraen ons vrientschap, ende de Compagnie grooten dienst geschieden sal. 
Wy hebben wel veel stoffe omme te adviseeren wat hier passeert, maer onse 
affairen connen niet gedogen, daeromme sal my hiermede gelieven te excu- 
seeren.

In Jaccatra adi 7 Nov. anno 1616.

U. 1. missive van 22 passato hebben ontfangen ende ongeerne verstaen de 
verhinderinge van ’t opcopen van de rijs; dcrhalven iemant comitteren willen 
omme na den Mattaram te gaen, want andere finantie soude moeten soecken 
byaldien met gelijeke molestye lange gequelt souden worden, alsoo geen rijs 
connen derven.

Dese gaet per ’t jacht den Ar ent waeruut U. 1. overnemen sal 40.000 realen 
in contant, 180 vaten soo vlees als speek, ende wat verder voor de Moluccos 
gedestineert is, omme alles aldaer weder over te leveren aen den directeur 
Westerwolt, ende soo haest ditto geit, speek, vlees ende andersints overge
nomen zy, sullen de vrienden met het schip Hollandia haer reyse recht door 
na de Molucquen vervorderen, doende alsulcken coers als ten besten spoet 
geraden sullen achten, alsoo wy achten goede partye rijs geladen hebben 
sal, mits de stierlieden pertinente notitie latende nemen van hare seyllage, 
omme daervan aen d’ E. Heer Generael rapport te doen. De missiven sal U. 1. 
aen sijn E. ende andere behandigen, doende vorder aen alle de vrienden onse 
groeten.

In Jaccatra adi 7 November anno 1616.
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Tsedert onse jonckxste per expresse schaloupe gesonden hebben wy U. 1. 
missive van den 22 passato ontfangen ende oock gesien de copie van enen 
anderen gedatteert 8 October, d’heer Doensen medegegeven, ’t Is ver- 
drietich dat aldaer soo gemolesteert, ende den opcoop van de rijs soo verhin
dert werde. Nochtans dienen alsulcke twee heerlijeke stucken niet weder ge
geven noch gelooft te worden, ende omme alle verhinderinge, soo ’t doenlijck 
is, neder te leggen, hebben wy Sr. Druyff oppercoopman van ’t schip Bantam 
gecommitteert om by den Mattaram te gaen ende handelen ’t gene hem per 
instructie gelast is, waertoe U. 1. ditto Druyff in alles sal assisteeren, ende 
selffs mede gaen, o ff imant van de huyse senden, nae dat de vrienden op ’t 
gevoechlijckxt metten anderen ten besten geraden vinden sullen.

Ende alsoo wy presumeeren ’t schip Hollandia een redelijck goede partye 
rijs geladen hebben sal, hebben wy aen Sr. de Haen geordonneert dat op ’t 
spoedichste hunne voyagie recht door nae de Mollucquen sullen vervorderen.

Wy recommandeeren U. 1. op ’t alderhoochste in alder diligentie sooveel 
rijs in de schepen Bantam en Hoorn te schepen als laden ende voeren connen, 
soo witten als bruynen, wat gereets is. Ontsiet geen oncosten om sulckx op ’t 
spoedichste te verrichten, noch oock geen geit soo genootsaeckt wort diere 
te coopen, byaldien daermede gevordert can worden. De wachters welcke den 
opcoop te verhinderen bevolen is, meene ick dat met cleene vereeringc wel 
oochluyckinge doen sullen. Den rijs die in ’t schip Hoorn gescheept wort sal 
U. 1. dirigeeren aen den oppercoopman Waterfort in Banda, ende d’andre 
die in ’t schip Bantam gescheept wort aen Sr. Cotteels in Amboyna, mits ons 
motte eerste gelegentheyt pertinente advysen gevende.

Wat aengaet de ordre die van Jambi gegeven omme alle den peper van de 
joneken op te coopen ende tot Jaccatra te doen brengen, byaldien dus niet ver
dragen wort (daervan daegelijcx van Jambi advijs verwachten) sullen wy U. 1. 
costi geit senden. Derhalven soo interim per avontuire eenige peper arriveerde, 
laet niet deselvige op te coopen, want sullen U. 1. van geit wel provideeren, 
daerop hem verlaten mach. Den broeder van den Sabandaer costi, Intche 
Mouda, is d’ onsen in Jambi soo.veel verlet en quaet doende als hy can, daer- 
omme sal U. 1. ditto Intche Moeda van onsen twegen aenseggen dat hem ge
beden wil hebben sijnnen broeder te onderrechten dat hy anders procedere, 
offsouden geen vrienden connen blyven. Dat sijnnen ge mei ten broeder int 
hem gelieft sijn persoone t’onsen dienste en hulpe wende, soo sal hy meer 
connen verdienen dan met het ampt daervoren hy de Chinesen is dienende.

In Jaccatra adi 7 November 1616.
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Wegen d’E. heer gouverneur generael sal U. E. in ’tlant na den Mattaran 
reysen, omme denselven persoonlijck te spreecken, ende by sijnne Majesteyt 
gecomen wesende sal U. E. hem uut den name van d’E. Heer gouverneur 
generael ’t medegenomene vereercn, voorder naer vrientlijcke congratulatie, 
conferentie ende behoorlijcke compliment sal U. E. ditto Majesteyt vertoonen 
ende rememoreeren voor desen by hem ende den commandeur van Surck 
onderlinge geaccordeert ende verdragen te sijn, dat wy lieden in alle vriheyt 
tot Japara souden mogen rcsidecren, handelen ende sooveele rijs opcoopen 
als van noode mochten hebben, sonder ecnige tollen te betalen, gelijck mede 
dat men alsulcke steenen huysen ende oock een fort, soo men ’t begeerde, 
soude mogen maecken, daer oock met groote cost alreede verscheydcn mate
rialen versamelt hebben, niettegenstaende toegeseyt was zijnne Majesteyt 
d’ onsen daertoe assisteeren soude.

Item dat op ’tversoeck welck d’onsen uut sijnne Majesteyts naeme gedaen 
was, aen sijnne Majesteyt gesonden ende vereert sijn de twee heerlickste 
stucken welcken in geheel Indien sijn hebbende, ende noyt diergelijck aen 
cenige potentaet gegeven is. Maer alsoo onsen oppercoopman van de logie dese 
stucken aen seeckere sijnne edelen heeft laten volgen, sonder dieselffs aen sijn
ne Majesteyt te intregeeren, deselvege regenten andermael niet alleenc twee 
diergelijeke stucken gelijck off aen sijnne Majesteyt geene gegeven en waren 
zijn eyschende, maer oock onderstaen d’onsen aff te dringen, verbiedende 
geen rijs te mogen coopen, waerdoor soo seer geincommodeert worden dat 
genootsaeckt souden worden, sulckx continueerende, het bouwen van een 
huis niet alleen na te laten maer oock de plaatse te begeven.

Derhalven alsoo niet en soecken dan in vrientschap met sijne Majesteyt te 
continueeren,U.E. hem vrientlijck gebeden wil hebben, de tweestucken wegen 
sijn princelijcke Excellentie ende d’ E. heer Generael gegeven in danek aen te 
veerden, ende ordre te stellen, dat onse cooplicden in alle vryheyt alle den 
rijs mogen opcoopen die veyl is, sonder dat sulckx wederomme in eenigcr 
manniere belett, verhindert off verboden worde, presen toerende sulckx met 
alle billicke redelijekheyt te verschuldigcn.

Ende byaldien wederomme 2 diergelijeke stucken geeyscht wierden sal U. E. 
hem excuseren, dat hy noch oock geene van alle de cappiteynen herwerts 
over sulckx niet vermogen toe te seggen veel minder voldoen, dewyle het 
stucken van onsen prince sijn, ende de voorgaende door ordre van sijn Excel-
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lenticalsd’E. heer Generaelgegeven sijngeweest,dan datU.E.aenneemptden 
eysch van sijne Majesteyt naer Hollant over te schriven, ende aen d’ E. Heer 
generael te vertoonen, gelijck mede sijn uutterste beste te doen omme ’t 
effect van sijnne Majesteyts begeerte te procureren.

Voorder sal U. E. schriftelijckc vryheyt volgens belofte aen van Surck ge- 
dacn versoecken, omme alsulcken fort off steenen huysinge tot onser ver- 
seeckeringe tegen alle buyten vyanden te mogen bouwen, ’tzy dan daer nu 
de logie is, op het berchgicn aen d’ overcant van de rieviere off elders, daer 
het van d’E. Heer generael goet gevonden ende geordonneert mach worden, 
sonder daertegen soo onbehoorlijeke verbont te maecken, gelijck van Surck 
in de generale termine dede, als te weeten dat men den Mattaran niets en soude 
weygeren mogen, hetwelcke te beloven in sijn vermogen niet en stondt, ende 
dienvolgende by d’E. Heer generael ende raet niet geconfirmeert noch vol- 
dacn can worden.

Ende dewyle den Mattaran d’ onsen in sijn schut ende bescherminge aldaer 
is nemende, sal U. E. vastelijck toeseggen mogen, soo sijne Majesteyt van 
sijnne vyanden geassaltecrt worde, dat rcciprocelijck aldaer naer vermogen 
alle mogelijeke assistentie sullen doen ; gelijck mede byaldien sijnne Majesteyt 
iewers te water een armade sondt, dat onse schepen haer in hunne voyage geen 
verlctt off verhinderinge sullen doen, maer alle vrientlijeke faveur bewysen, 
ende oock des begeerende onder ’t schut van onse schepen (gelijck hy d’onsen 
in sijn lant doet) sullen beschermen, sonder ons voorder te verplichten.

Ende vermits door die van Bantam alsoo getracteert worden, dat t’onser 
ontlastinge ende verseeckeringe eenich expedient by der hant genomen 
dient te worden, sal U. E. neerstel ijck onderstaen hoe den Mattaram tegen 
Bantham gesint is; item off hy niet begeerich zy na alle het geschut ende 
2 a 3 hondert duisent realen, welcke sylieden versamelt en d’ een en d’ander 
geweldelijck affgedrongen hebben, gelijck mede off hy niet gesint en is den 
oorloch derwaerts te wenden, als oock off hy wel coninck van Bantham ende 
consequentelijck heere van geheel Java soude begeeren te wesen, aenseg- 
gende dat die van Bantham hun op ons verlaten ende aldaer coninck blyven 
ende wesen sal, die het Godt met ons sal gelieven te geven, omme ten lesten 
a proposito te comen ende te vernemen hoe ’t hem gevallen soude soo wy met 
Bantam in oorloch geraeckten, off hy met ons tegen Bantham wel iets soude 
willen aennemen, ende de staclt ende ’tlant vermeesterende, off hy wel een 
vasten verbonde met ons soude willen aengaen, omme ons de stat van Ban
tham tot librc residentie te geven, ende den peperhandel aen ons te ver
gunnen en verbinden, mits dat sijnne Majesteyt daertegen soude genieten 
[indien] sulckx metten anderen verdragen mocht worden, hoorende daertegen 
sijnnen eysch, ende oock bot biedende.
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115. _ INSTRUCTIE
VOOR DE OPPERCOOPLIEDEN ENDE SCHIPPERS VAN DE SCHEPEN 

BANTAM, HOORN ENDE DE TROUWE, 9 NOV. 1616.

■

Het schip de Trouwe sal datelijck op ’t spocdichste van hier rechtdoor na 
Amboyna seyllen ende voor Hitto gaen anekeren, ende de schepen Bantam 
ende Hoorn tegelijck off elck bysonder nae Japara om rijs te laden. Ende 
alsoo in ’t schip Hoorn weinnich rijs geladen can worden, sullen de vrienden 
ditto schip vooreerst in aller ile affladen, ende geladen wesende sullen hun 
daermede naer Banda vervoegen, doende eerst Hitto aen, omme te vernemen 
offdaer in passant sonder Banda te vercorten oock eenigen dienst connen doen.

In resolutie is gearresteert, dat U. E. den Mattaram ende eedclen vcrceren 
sal ’t gene alsnu medegevende sijn, ende de rariteiten die meer becomen 
sal connen, tot omtrent de somma van 3 è. 400 realen, doch soo tot Japara 
by den raet geraetsaem wierde geacht de somme te verminderen off ver
meerderen, sijn wy sulckx t’ haerder dispositie stellende.

Den coopman van de Marct off iemant anders van de logie sal U. E. mede 
opwaerts nemen, gelijck mede alsulcke persoonen meer als aldaer geraden 
sullen vinden tot geselschap ende redelijeke suitte te behooren.

Byaldien de reyse soo lange duerde, dat het schip Bantam volgens onsc 
ordre ondertusschen na Amboyna ware vertrocken, sal U. E. tot Japara blyven 
omme hem mette eerste gelegentheyt herwaerts te transporteeren, doch met 
andere schepen gelegentheyt becomende, omme naer Anboyna te mogen 
varen, sal hem daermede derwerts transporteeren, rapport van dese sijnne 
ambassate doende aen d’E. heer generael Reacl, d’admirael Verhagen ende 
raden van Indien. Ende geduurende den tijt U. E. tot Japara soud mogen 
wesen sal aldaer in den raet presideeren, gelijck hem mits desen daertoe au- 
thoriseerende sijn, ende den oppercoopman van de Marct als alle andere die 
’t aen gaen mach mits desen ordonneren ende beveelen hem als president 
ende hooft te erkennen, respecteeren ende obedieren.

In aller mannieren sal U. E. oock trachten dat d’Engelsen, int eenichsints 
doenlijck is, van Japara excludeert worden ende vandaer blyven.

Den oppercoopman van de Marct sal U. E. aenseggen, dat ten naerder ordre 
niet en beginne de gedisseneerde toorne te bouwen, maer dat van meininge 
sijn soo haest het onse casse can lydcn, geit te senden omme eerst noch een 
andre groote partye calck te doen versamelen. Godt geve U. E. hiermede ge- 
luck ende voorspoet.

In Jaccatra adi 9 November anno 1616.
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Het schip Bantam sal tot Japara voor Amboyna cnde Banda sooveele rijs 
laden als eenichsints doenlijck is cnde geschieden can, voor de compste van 
de Westelijcke brisen, stormen off extraordinaire harde winden, die gemeen- 
lijck jaerlijcx langs de custe van Java wayende zijn, cnde ordinairelijck in ’t 
laetstc van December beginnen cnde in Januario ende Februario op ’t hertst 
waeyen.

Ende alsoo qualijck precisen tijt connen limitteeren, dewijlle ’t eene jaer 
’t ander geen wet en stelt, sullen de vrienden ernstelijck op desaecken letten, 
alsoo men gemeenlijck wel eenige voorteeckenen bespeurt, gelijck de vloote 
van d'E. Heer Generael Reynst zaliger goede waerteeckencn geschiede, maer 
tot groot perickel van de geheele vloote, alsoo het met dese wint aldaer een leger 
wal is, niet aengenomen wierde. Voor my en soude ick niet geraden achten, 
dat het schip langer dan ontrent half a 20 December vertoeffde, doch stelle 
de vercortinge ofte verlenginge van desen tijt der dispositie van de vrienden, 
mits alle mogelijeke diligentie doende omme sooveele rijs mede te nemen 
als eenichsints doenlijck is, ende oock niet langer leggende als sonder perickel 
geschieden can.

Den oppercoopman Gerrit Fredericx Druyff hebben wy geordonneert in 
ambassate nae de Mattaran te gaen, doch off dese reyse per avonture wat 
langer aenliepe, sullen de vrienden van ’t schip Bantam daernae niet vertoe
ven, maer hun reyse naer Amboyna na den eysch van den tijt vervorderen.

De schepen Bantam ende de Trouwe sullen vooreerst van de landen Am
boyna ende Banda niet vertrecken, maer aldaer blyven wachten op d’Engel- 
sen ende andere vreemdelingen om hun volgens d’ordre door speciale last 
van d’ heeren mayores gegeven, met gewelt vandaer te weeren, wel te ver- 
stacn dat niet vertrecken sullen ten ware dat door expresse ordre van d’E. 
heer Generael ende den raet van Indien anders geordonneert, offdoor hooch- 
dringende noot anders vercyscht wierde.

Soo de vrienden eenige Spangiaerden, Portcgiesen off ad heren ten in sche
pen, galleyen, joneken off andersints te comen rescontreren, sullen trachten 
dcselvigc te vermeesteren ende eenige veroverende alles in goede versee- 
ckeringe onder behoorlijeke register aen d’ heer gouverneur in Amboyna 
overleveren.

Ende byaldien eenige joneken comen te gemoeten, daerinne geeneonvrye 
lieden noch goederen gevonden worden, sullen deselvige vryelijck onbescha- 
dicht en ongemolesteert laten passeren.

In Jaccatra adi 9 November 1616.
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116. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. CRIJN JACOBSZ. VAN RAEMBURCH, OPPERCOOPMAN, ENDE 

DEN RAET VAN DE SCHEPEN DEN ARENT ENDE DE STER HE, GA ENDE 
NAER TIMOR ENDE OMLEGGENDE LANDEN, 9 NOV. 1616.

Ghylieden sult op ’t spoedichste gesamentlijck van Japara naer Timor seyl- 
len, mits de plaetse van Solor daer ’t fort Henricque gelegen heeft, eerst aen- 
doende, omme onse bontgenooten ende geaffectioneerde te visiteeren, met 
eenige geringe vereeringe te verecren, ende in devotie te houden; ende by- 
aldien het den tijt, weder ende wint toelaet recommanderen U. 1. medeByma 
aen te doen, omme te sien off aldaer bejegenen cont eenige Portegiesche 
schepen ofte vaertuich, die gewoon sijn jacrlijcx aldaer sappon te laden.

Ende iewers eenige Portugiesen, Spangiaerden oft adhcrenten in schepen, 
galleyen, fregatten, joncken offandersints rescontreerende, sullen de vrienden 
haer beste doen om hun te vermeesteren, ende eenige veroverende alles, soo 
hare persoonen als goederen, in goede verseeckeringe onder behoorlijcke 
register herwerts brengen, off anders na tijt ende gelegentheyt soude mogen 
vereyschen daerover disponeeren.

In ’tgaen offkeeren eenige joncken gemoetende, sal U. 1. deselvigesoo dacr 
geen Spangiaerden, Portugiesen noch adhcrenten in gevonden worden on- 
gemolesteert laten passeeren, doch in off ontrent de havenen van Timor 
eenige rescontrerende vinden wy geraden U. 1. haer van daer doe vertreckcn, 
off prijs maecke, achtervolgende d’ordre voor desen daerop geraempt.

Eenige Engelsen op decuste van Timor rescontrerende sal U. 1. haer vricnt- 
lijck bejegenen, maer in aller mannieren trachten mits een schip neffens haer 
houdende off andersints de Timoresen te verhinderen dat met hun geen 
handel werdt gedaen, sonder d’Engelsen te moeyen off aen te tasten, soo 
U. 1. geen ander offentie doen.

Volgens contract sal U. 1. de haven van de coninck van Amanabon aen- 
doen, ende hem een redelijeke vereeringe doen, doch met hem in handelinge 
comende, vinden evenwel niet geraden dat U. 1. hem selven gaet affhalen, 
noch oock te lande besoecke, dan alsoo geacompangicrt ende niet voordcr 
in ’tlant dan dat ditto coninck quaet willende geen avantagie become.

De handelinge aen de buitencant off op de Zuydcrcuste van Timor gedaen 
wesende sal ’t voorste schip het achterste vertoeven, endeby den anderen ge- 
comen wesendesullen alsdan nae gelegentheyt ende den eysch metten anderen 
ten besten rcsolveeren, want wy goet vinden byaldien aen debuitencustcsoo- 
veel van U. 1. cargasoen verhandelt wierde, dat meer off nieuw cargasoen van 
node ware tot den handel aen de binnen off Noortcuste, alsmede omme te on- 
dersoecken wat handel aen de landen van Terra Alta te doen zy, en zooveel
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117. — INSTRUCTIE
VOOR DE JONCKE DE FORTUYNE, GAENDE OM DE RIJS TE LADEN ENDE 

DAERMEDE NAER BANDA TE VAREN, 9 NOV. 1616.
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slaven op te coopen als men becomen can, dat in desen gevalle een schip met 
de last na Amboyna werde gesonden omme aldaer het sandelhout te lossen, 
ende weder inne te nemen alsulcken cargasoen als van node soudt mogen heb
ben. Den handel aen de buyten- ende binnencuste gedaen wesende, off zoo an
dersints naedat aen de buitencuste den handel gedaen sy, aen de binnencuste 
niet dan één schip van noode ware, sal U. 1. met het ander volgens ordre van 
de heeren mayores (daervan by dese extract gaet) gaen ontdecken alle de 
landen off eylanden van Terra Alta omtrent Timor en de Solor gelegen, ende 
neerstelijck onderstaen off daer iewers eenige peper te becomen is, ende 
peper vernemende alles opcoopen wat becomen can, gelijck mede canneel 
ende canna fistela ende diergelijcke op gemelde eylanden vallende.

Wy recommandeeren U. 1. op te coopen sooveel slaven ende slavinnen, te 
weeten cloecke, stercke jongelieden, jongens ende meyskcns, alsbecomen can.

Byaldien raetsaem wiert gevonden imant om de tael te leeren offandersints 
op Solor by onse geaffectioneerde off ieuwers op Timor te laten, sullen de 
vrienden daerover disponeeren nae dat met den raet ten besten geraden 
sullen vinden.

Alle ’t voorgaende verricht wesende, sullen hen de vrienden met de sche
pen ende last weder herwaerts vervoegen, ’t sy by Suyden off by Noorden de 
landen van Bima, Bal}’ ende Java, nae dat expedientst sullen vinden.

In Jaccatra adi 9 November anno 1616.

De vrienden sullen van hier naer Tcherebon seyllen, ende aldaer anekeren, 
alle mogelijeke neersticheyt doende omme aldaer in alder ile de joneke vol 
rijs te laden; dan soo daer rijs gebrack sullen voorts langs de custe loopen, 
soo voor Damma als elders tot Japara toe, omme op ’t spoedichste aen de 
last te geraecken.

De joneke geladen wesende, sal den schipper Marten Davitsz. daermede 
rechtdoor nae Banda seyllen, omme op Puloway off aen ’t fort Nassouw te 
lossen, ende sal Abram de Rasiere hem alsdan met eerste gelegentheyt weder 
herwerts vervoegen.

Soo de vrienden eenige Spangiaerden, Portugiesen off adherenten in sche
pen, galleyen, joneken off andersints comen te rescontreren, sullen trachten
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118. — BANDA.
AEN DEN GOUVERNEUR VAN DE SANDE, PER DE JONCKE DE FORTVYNE, 

9 NOV. 1616.

119. — JAPARA.
AEN VAN DER MERCT, PER ’T SCHIP BANTAM, 11 NOV. 1616.

deselvege te vermeesteren, ende eenige veroverende, alles in goede verseecke- 
ringeonder behoorlijcke register aen d’heer gouverneur in Banda overleveren.

Ende byaldien eenige joncken comen te gemoeten, daerinne geen onvrye 
lieden noch goederen gevonden worden, sullen deselvige vryelijck onbescha- 
dicht en ongemolesteert laten passeeren.

In Jaccatra adi 9 November 1616.

Dewyle ick versta de wercken op Puloway soo seere beherticht worden, dat 
de vergaderinge, hanthoudinge ende behoudenisse van de nooten ende foelie 
daerdoorgepostposeert worden, recommandeeren wy U.E. mits desen expres- 
selijck ordre te geven, dat vóór alle wercken by den oppercoopman (sonder 
tegenspreecken)alsulcke mardickers, slaven, gevangen, witte off swerten, ge- 
bruyckt mogen werden als tot versamelinge, hanthavinge ende behoudenisse 
van de nooten ende foelie van node zy, waeraen ons vrientschap ende de 
Compagnie grooten dienst geschieden sal.

Ick hebbe oock verstaen datter met Puloway verovert sijn omtrent de con- 
stapelscamer vol foelie van ’t schip Der Veer, ende en verneme daervan geen 
notitie, derhalven sal gelieven ons te adviseeren wat hiervan is.

In Jaccatra 9 November 1616.

Dese nevensgaende is copie van d’onsen per ’t schip den Ar ent gesonden, 
waervan d’inhout confirmeeren. Op gisteren hebben U. 1. missive van 31 
passato ontfangen ende seer geerne verstaen dat het schip Hollandia naegis- 
singe halff November vol rijs geladen wesen soude, maerdat het schip geladen 
wesende, daernae tot den Mattaram voor Lassam sal moeten seyllen ende 2 
stucken daervooren te lande brengen.

Dese morgen sijn van hier per costi vertrocken de schepen Hoorn ende de 
Trouwe \ alsnu gaen derwerts de schepen Bantam ende de Sterrc. Alle den 
rijs die het schip Hollandia over off boven de 300 lasten inne heeft, sullen de
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vrienden over doen schepen in de schepen Hoorn ende Bantam, te weeten 
eerst in Hoorn sooveel als hy laden can, ende daernae de reste in ’t gemelde 
schip Bantam, ’t en waere ditto schip Bantam binnen de gelimitteerde tijt off 
voor d’ordinaire stormen van lant vol rijs geladen can worden, in welcken ge
valle Hollandia inhouden sal ’t geene hy in heeft, maer anders niet, want 
Amboyna ende Banda in allen gevalle mede geprovideert moeten worden. 
Daeromme sal U. 1. hem daernae reguleeren, reeckeninge maeckende omme 
voor de Mollucquen te senden 400 lasten, voor Banda mede 400 lasten ende 
voor Amboyna 200 lasten. Watter nu min is, off min becomen can worden, 
daerop sal U. 1. de verdeyllinge pro rato naer advenant maecken ende de cog
nossementen ende factueren doen formeeren.

Dit aldus gedaen wesende, sal het schip Hollandia daetelijck recht door 
nae de Mollucquen seyllen, gelijck mede andere schepen naer Amboyna 
ende Banda, soo haest geladen wesen sullen.

Tot voldoeninge van U. 1. beloften sullen tot des Mattarams assistentie, int 
niet gedaen en is, off niet geexcuseert can worden (alsoo het quaet is party
schap te toonen, ende metten Mattaram tegen andere in oorloge te treden voor 
ende aleer tot Japara vast geseten sijn, dan dewijlle nootelijck rijs moeten 
hebben, soo hebben de vrienden diesniettegenstaende met hun belofte niet 
qualijck maer seer wel gedaen) de twee iscre stucken voor Lassam te lande 
brengen, ende daertoe gebruycken de schepen den /bvw/ende de Sterre, te 
weeten beyde te gelijck off een van dese twee, mits dat van haer reyse naer 
Timor soo weinnich verhindert worden als eenichsints mogelijck is, als oock 
dat dese schepen gestadelijck wel slachveerdich worden gehouden, opdat niet 
onvoorsiens door die van Tuban, Surrabaya ende consorten aengetast worden, 
alsoo dese daertoe de macht ende oock de courragie wel souden mogen heb
ben, maer als op onse schepen goede wacht ende voorsichticheyt worde ge- 
bruyckt, en isser geen swaericheyt.

Alsoo hier tegcnwoordich geen arack voorhanden is, ende na de Moluc- 
quen groote partye dient gesonden, sal U. 1. soo ’t niet gedaen en is, sooveel 
arracq in ’t schip Hollandia schepen als aldaer voorhanden zy, mits deselve 
dewijlle geen cleeden hebben met contant betalende, alsoo hopen U. 1. naer 
desen weder met geit te versien; dan dese sorgc dienter gedragen te worden, 
dat het coopen van den rijs door gebreck van geit niet en stuyte.

De joneke de Fortuyne senden wy alsnu met 1400 realen nae Tcherebon 
omme te sien off aldaer vol rijs geladen can worden; soo niet sal U. 1. ditto 
joneke meede bycomen omme geladen te worden, ende dan voort naerBanda 
te seyllen.

Laet niet occasie te soecken, ’t sy met expresse off andersints, omme op 
alles bescheet te adviseren, ende wat voor alle plaetsen affschepende is.
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AEN D’HEER HANS DE HASE, PER ’TSCHIP DEN GOUDEN LEEUW, 25 NOV. 1616.
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Wy recommandeeren U. 1. op ’t hoochste omme in aller mannieren te ver
vorderen dat d’Engelsen aldaer geen plaetse noch rijs becomen, maer affge- 
wesen ende geexcludeert worden, hetwelcke den Mattaram eenige assistentie 
doende U. 1. in aller mannieren dient te bespreecken.

Wy recommandeeren U. 1. andermael de verlossinge van de gevangenen 
op Bali. Onderstaet off [met] imant contracteeren cont omme voor ider man 
tot Japara brengende, soo een somme te betalen, als dan best verdragen cont.

Isser aen lant niet rijs genoech voorhanden, soo onderstaet off van lant 
geen assistentie ende licentie souden connen becomen, omme van alsulcke 
joncken, als daer souden mogen leggen, hare gecochte rijs, mits betalende, te 
becomen. Al soude U. 1. deselve diere moeten betalen, daeraen waer weynich 
gelegen, mits de schepen t’ eerder geladen wierden.

In Jaccatra adi 11 November anno 1616.

H
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Alsoo van de nieuwe vloote Gode sy loff uut het patria wel aengecomen 
zijn de Trouwe, Bantam, Westvrieslant ende den Gouden Leeuw, hebben wy 
goet gevonden ditto Gouden Leeuw datelijck met 80.000 realen in contant 
per costi aen U. E. te senden. De Heere wil hun in salvo gcleyden. Een wein- 
nich peper ende porceleyn is oock derwerts gaende; anders en hebben voor 
dees tijt niet connen stieren, dewyle den peper te diere is, ende van nagelen 
noch andersints niet wel versien sijn. U. E. gelieve alles wel geconditioneert 
t’ ontfangen ende ten besten van de generale Compagnie te benificeren ende 
imployeren, mits ons van den ontfanek advise gevende.

Hoe schandelijck den Aeolus met sijn cargasoen op ’teyllant Engano ge- 
strant ende gebleven is, ’tzy moetwillens off door de sorchloosheyt van den 
schipper, can U. 1. per nevensgaende copie van acte door den oppercoopman 
Brustens beleyt vernemen. Den schipper met den stierman sijn gerust. Godt 
wil haer vergeven, ende verlosse de Compagnie van alsulcke dienaers. Den 
Aeolus is dwers door zee van de Custe tot op de hoochte van Engano ge- 
seylt in 32 dagen, ende naedat 8 dagen om ’teylantin stilte hadden gedreven, 
sijnse op de wal geraeckt. Brustens, gelijck mede een partye volck, sijn den 5 
stanti met het boot ende de schuyt alhier gearriveert, ende alsoo ons verhael- 
den noch eenich sieck volck met ontrent 100 a 150 packen deden op Engano 
waren leggende, hebben wy derwerts een schip gesonden om alles te lichten. 
Het goet ware alle gebercht geweest, maer alsoo den brant van de wilden
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aen lant, oft van ons eygen volck selffs in ’t schip gesteecken wierde, is alles 
meest gebleven. De Heere recompenseere de Compagnie haer schade in een 
andere.

Dit verlies is voorwaer seer groot, ende sal den geheelen staet van Indien 
daerdoor seer verachtert worden, derhalven recommandeere U. E. ons metten 
eersten op den eysch van ingeleyde memorie voor desen met de Neptuines 
gesonden, wederomme van alles te versien, nae dat het cappitael verstrecken 
mach. In copie hebben wy geseyt seer goet wesen soude, dat tegen Mertius toe- 
comende de Neptuines weder herwaerts wierde gesonden, indien sulckx tegen 
dien tijt gereet wesen sal; can het ten dienste van de Compagnie geschieden 
sonder verlett van importante saecke, gelieve U. E. daermede voort te varen. 
Dit schip den Gouden Leeuw sal U. E. mede gelieven soo vroech weder her
waerts te depescheren als mogelijck is, ordonnerende hetselvige sijn coers 
dwers door zee te stellen, gelijck den ongeluckigen Aeolus gedaen heeft, 
alsoo met dien ganck nae ick bemercke Bantam op ’tspoedichste in mouson 
sullen beseyllen, gelijck per d’Engelsen mede vernemen, want sylieden 
t’allen tyden van ’tjaer van Atchin ende van de Noort dwers door zee op- 
comende sijn. Het schijnt bykans dat de schepen willende in mouson op- 
comen, haer seer dicht onder de walle ofte heel verdt in zee moeten houden.

Door Sr. van der Heggen hebben wy ontfangen een casken metdeboecken 
ende diversche pampieren van de Custe dewelcke alles overgesien ende in 
d’onsen getrocken sullen worden. Twee missiven beide van dato den 5 Juny 
passato sijn ons van U. E. geworden, waerop sommierlijck het volgende U. E. 
dienen sal, want tegenwoordich den tijt geen breeder verhael gedoocht.

Wat redenen de vrienden gemoveert heeft het schip den Swarten Beer 
t’ ontyde ende soo laet van de Custe recht door nacr ’t patria te senden, en 
weete niet; daeromme en can alsnoch hiervan niet veele seggen. Voor ’t car- 
gasoen daerinne gescheept sullen conforme gehouden factuire de reeckeninge 
van de Custe creditteeren. De Heere geve dat alles wel geconditioneert in ’t 
patria mach arriveeren ende wel gevent worden. Van ’t cattoene gaern en is 
de pertye niet alleene groot, maer hetselvige is te fijn off te hoge van prijs, 
want nae ick sien comt de partye te staen d' een door d’ ander 27 a 28 pagode 
de6| man, ende de heeren mayores gelijck U.E. per nevensgaende memorie 
can sien, en begeeren geen ander gesonden te hebben dan van 10 a 20 offten 
hoochsten tot 23 pagoden de 6{- man, alsoo d’ordre boven de 23 tot 35 
pagoden gants niet getrocken is ende in de packhuysen blijft leggen, waer- 
over te duchten is de Compagnie daermede geen goeden dienst geschieden 
sal, derhalven gelieve U. E. ordre te geven dat alsulcke gaern niet meer ge- 
cocht noch gesonden worde, gelijck mede dat alle het gaern cort gehaspelt 
worde, vermits ider pont van ’t lange gehaspelde gaern in ons lant de werek-
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lieden vijff stuyvers meer van winden cost dan hetgeene cort gehaspelt is, 
hetwelcke soo notabelen hinder is, dat den incoop van ’t lange gaern daer- 
door ontrent 40 percento beswaert wort, waerover in aller mannieren U. E. 
daerop dient ordre te stellen. Hoe ondienstich d’ overgecomen indigo in ’t 
patria is, wort in ’t nevensgaende van de heeren mayores naerder dan voor 
desen bericht, gelijck mede wat indigo sylieden begeeren gesonden ende naer- 
gelaten te hebben, waeraen my referere. Hoe haer de partye met den Szvarten 
Beer gesonden bevallen, sullen geerne hooren.

De Heere wil het schip Der Goes in salvo geleyden, opdat een weinnich 
cleeden becomen moghen, want tegenwoordich geheel onversien sijn. Daer 
is tot Jaccatra niet een cleet in ’t packhuis, dan alleen eenige swerte salalos, 
welcke in menich jaer niet gebeurt is. De merekt van de cleeden is in de 
Molucquen gants bedurven. Men is daer genootsaeckt geworden de soldaten 
met cleeden te betalen, waerdoor qualijck een gelden mach datmen voordesen 
3 ende 4, ja 5 ende 6 vercocht. Hierop is noodich by de heeren geresolveert 
omme de nagelen (seggen sy) te becomen, do cleeden aen de Ternatanen te 
geven ten prijs als ons volck deselvige betalen off de helft min dan voordesen 
plegen te geven, dat nu een dubbelde cladderie is. Men claecht datter geen 
geit en was omme de nagelen op te copen, ende hadden aldaer noch 20.000 
realen in casse, dewelcke elders ten grooten nadeel van de Compagnie uutge- 
geven worden. Voorwaer de Molluckse pitsiaringe versta ick niet. Wy hebben 
alsnu geit nae de Molluccos gesonden ende d’ heer generael gerecommandeert 
de cleeden weder op haer oude prijs te doen brengen. Watter van volgen sal, 
sullen mettertijt vernemen. Interim gelieve U. E. te senden ’t gene nieulijcx 
voor de Molluccos geeyscht wort.

Dewijlle den indigo een spetie is, daervan men lichtelijck de kennisse be
comen can als daerop goet ende scherp regart worde genomen, soo dunekt 
my onder correctie Baron wel gemist can worden. Derhalven sal hem gelieven 
herwerts te senden, opdat U. E. eere door soo een mensch niet vercort worde, 
gelijck geschieden soude connen als hem den opcoop van den indigo bleeff 
toevertrouwende.

Ryser is op Engano overleden. Wy hebben ambassate nae Atchijn geson
den omme te onderstaen off d’ Engelsen uut Pryaman sullen connen krygen 
off ten minsten den handel van de peper aldaer neffens hun becomen, want 
door versuymenisse van d’ onsen sylieden aldaer groote avantage hebben be
comen. Dit jaer sijn daer 3 van hun schepen met peper geladen, dat voor haer 
wel een groot geluck is, want hebben hier alsnoch niet meer dan 4000 packen 
peper connen becomen, welcke tegen 27 ende 35 realen de lOsacken hebben 
gecocht. Hoe wy varen die sooveel van doen hebben ende soo leelijck verachtert 
sijn, gelieve U. E. te considereren. De schepen Amsterdam ende Nieuw Zelant
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soutien geern naer ’t patria depescheren. Vandaer is onder de Chinesen soo 
een monopolie gesmeet, dat ons den peper, ja selffs die met ons geit hebben 
gecocht, onthouden, van meninge sijnde den peper op 4 realen de sack te 
brengen. Hadde ons ’t ongeluck met den Aeolus niet getreft, de cleeden souden 
ons seer veele, meene ick, geholpen hebben; dan wat connen doen, dewijlle 
het Godt aldus gelieft? Ware den Swarten Beer met sijnnen last van de Custe 
hier gecomen, de monopolie van de Chinesen waere daermede soo ick meene 
gebroocken geworden.

Leonart Wolff heeft alles met de doot affgeleyt. De lijnwaten voor Guiriea 
sullen verwachten. Alsnu sal U. E. na de mijnne van de diamanten connen 
senden, ende onderstaen mogen wat daer te doene sy.

Dewijlle den oorloch in ’t lant van Palliacatte noch continueert ende daer- 
door ons gerieff van goelongs vandaer niet conden becomen, is ’t seer goedt 
dat U. E. de lichtinge van Tirepopelier gedillayeert heeft, ende met die van 
Petapoelie voortvaren soude.

Touscherende de aenneminge ende verbeteringe Lefebvre toegeleyt, sijn 
comportement sulckx als ick verhoope ende vertrouwe meriterende, sal hem 
onsen behulp ende affectie niet gebreecken, ende by de heeren mayores oock 
geen mancement sijn. Off wy al veel approbeeren wat can sulckx vorderen, 
dewyle de betalinge by de heeren mayores gedaen moet worden, ende alles 
aen ’tcomportement bestaet? Voor my wenste dat ick niet en hadde bedongen.

Van Arabien ende Suratte is ’tjacht Nassauw alhier Godt loff gekeert, ons 
in contant medebrengende 23.000 realen. In Mocca sijn sy welcom ende wel 
onthaelt geweest; meest alle de goederen sijn daer tot seer hoogen pryse ver- 
cocht. Wy hadden niet dan tot een proeve een cleen cargasoentien gesonden 
ende sijn van meynninge ter gelegender tijt derwerts een goet cargasoen te 
senden, doch soo daer willen negotieeren sullen die van Daboul ende Chiaul 
in d’een off d’ander wegen van daer moeten weeren, want anders niet veele 
soude connen verrichten.

In Suratte sijn eenige personen gelaten met eenige nagelen, nooten, foelie 
ende porceleyn, incoops costende ontrent 9000 realen. Dese ordre hebben wy 
provisionelijck gegeven gehadt, niet dat van meeninge waren over de doot 
van van Dey nscn ende achtergebleven restanten ons recht te verstaen, maer om 
den wech tot recouvrement te beter te ontdecken ende oock den handel van 
Cambaya ende Suratte te becomen, want ons de Gousseratse cleeden immer 
soo nodich ende dienstich als die van de Custe sijn, ende d’Engelsen niet 
meer ruste dan sy ons vergunnen dienen te laten. Soo haest het eenichsints 
bybrengen connen sullen wy weder derwaerts senden, ende dan ordre geven 
dat de represailles geexecuteert off gelaten worden, naer hun de saecken al- 
daer voorder sullen gedragen.
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Voor desen hebben de mayores geordonneert, dat men niemant van de- 
geene die nut onse landen over lant op de Custe soude mogen arriveeren pas
sagio op haer schepen verleene, waerover oock ongeraden vinde Jacob 
Mertens Bol in des Compagnies dienst te nemen, maer soude voor best achten 
dat U. E. denselven herwaerts sont omme met de schepen naer ’t patria ge- 
voert te worden, ’t Sappon cost f2Wl — 1 — 4. D’heer generael adviseert 
my dat d’ avoyatie van U. E. aenneminge in besloeten missive is sendende. 
Ick en hebbe dese missive niet gesien, maer achte dat se U. E. van d’heer 
Doensen uutt het Wapen van Amsterdam van Mallacca sal geworden.

’t Is seer goet dat U. E. d’ overcomende swerten met wat onderhout secon- 
deere, om dies te meer volck t’ zijnnewaerts te trecken ende de plaetsc te 
peupeleeren. Wy verstaen datter van d’onsen diverse souden resolveeren op 
de Custe te blyven resideeren, byaldien haerlieden (hunnen tijt uutgedient 
hebbende) den handel in vivres toegestaen worde. U. E. sal gelieven hierop 
te letten, ende ingevalle bevint sulckx sonder des Compagnies prejuditie can 
geschieden vinden wy ten dienste van de Compagnie geraden, dat U. E. van 
des Compagnies dienst ontslae alle degene die vriheyt sullen begeeren, ende 
die ’t oock meriteeren, mits haer onder des Compagnies protectie ende juris
dictie behoudende, ende hun alsulcken vryheyt off particulieren handel te 
vergunnen als by den raet ten besten van de generale Compagnie ende tot 
accomodatie van de vrye lieden sal bevonden worden te behooren, ende son
der des Compagnies nadeel geschieden can, gelijck in de Molluccos, Amboyna 
ende Banda gedaen wort; betalende haer gagie tot op 6 maenden nae.

Uut den brieft* van Andries Crieck van Aracan en connen wy sooveel stofte 
niet becomen, dat daerop met goet fondament geresolveert can worden wat 
ten dienste van de Compagnie toucherende Bengala, Pegu en Aracan gedaen 
off gelaten dient, daeromme sal U. E. hem in desen reguleeren, endesich soo 
cort off wijt verbreyden als de middelen die van hier beconïpt ende oock den 
tijt sonder verachteringe van ’t principale sullen gedogen, want het swaerstc 
altoos meest moet wegen, ’t En is bespeure ick wel geen enckele lieffde die 
den coninck van Aracan t’onswaerts soo goede affectie doet betonen, ende 
Diang met sijn incomen aen de Compagnie vereert heeft, maer veeleer een 
uutterste noot, ’t Is waer dat met soo een noot d’occasie moeten waernemen 
ende ons proffijt doen, dan veel redenen en verscheyden saecken sijnder 
daervoor dickwilsschooneoccacien gepostponeert worden, daeromme wenste 
wel dat eens grondelijck mochten hooren watter in Bengala, Pegu ende 
Aracan te doene sy, met de gheheele gestaltenis deser landen.

By dese gaet een van de missiven nu jonckxt van de heeren mayores ontfan- 
gen, gelijck mede de notitie van ’t geene van de Custe geeyscht wort. U. E. sal 
gelieven naer te comen ’t gene hem aengaen mach, ende van elck pro rato soo-

;■ j
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mits vooral (bidde ick) al- 
Indien als Nederlant tot ree-
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’) „Nae de Custe adi 25 ditto acn Sr. Kint geschreven en copio gesonden van de origineele 
aen Sr. de Haso geschreven; adi ditto aen Sr. Lefebvre geschreven; adi ditto acn Sr. Willem 
den Dorst geschreven; adi ditto aen Sr. AdoliTThomasz.geschreven;adi dittoaenS'.Raphael 
Oly va geschreven”.

veele te senden als het cappitael verstrecken can, 
sulcke ordre stellende dat alle de quartieren van 
delijeke ende behoorlijeke prijse gewenst goet mogen becomen, opdat de 
vrienden eere begaen, de Compagnie goeden dienst geschiede ende de die- 
naers herwaerts voldaen worden.

Alsoo de realen van achten onse meesters 48 stuyvers comen te staen, sal 
U. 1. ons voorgaende 80.000 realen gelijck oock wat noch becomen soud 
mogen tot valleur creditteren ende ordre gelieven te geven, dat alle de realen 
voortaen op 48 stuyvers worden gereeckent; hierdoor sullen de cleeden 
wederom te meer comen te costen, derhalven sullen ons beste doen omme te 
vervorderen dat de Custe met gout werde versien, dewyle verhoopt wort, dat 
men daermede 20 percento die op de realen werden verloeren, winnen soude.

Sonder onse licentie is met een Engels schip naer de Custe vertrocken na 
wy onderrecht sijn eenen Franco de Sainct Jago, mestice, met sijnne huis- 
vrouwe, sijnde de dochter van onsen provoost’s wijff. Dese man is geaccuseert 
geworden dat hy voorgenomen hadde, doe men hier Don Juan de Silva ver
wachten, na den vyant off na Mallacca te varen, omme hun alle dese gelegent- 
heyt te ondecken, ende daermede sijn perdoen te becomen, alsoo hy in de 
Mollucquen over is comen te loopen. De prauwe heeft hier lange gemeert 
gelegen, ick hebben hem lange in apprehensie gehadt, ende eyntlijck op hant- 
tastinge gerelasscheert, vermits beyde sijn accusateurs overleden sijn, ende 
hy alles was ontkennende. U. E. gelieve desen persoone daer comende aen 
te tasten ende ten exempel van anderen te straften, off gevangen weder her
waerts senden, want hier hadde soo grooten inditie van disseyn, dat by den 
raet aen de saecke niet getwiffelt wierde, maer sijn confessie alleen gebrack.

In nevensgaende ad vijs van de heeren mayores sal U. E. bevinden haer- 
lieden seer wel aen te staen den indigo vanTegenampatnam off Tirepopelier, 
mits datse niet vervalscht, off met aerde gemengt sy, als partye van de sel- 
vige geweest is, waerop sal gelieven te letten, soo in ’tlichten offeontinueeren 
van dat comptoir, als in den opcoop van de indigo. Boecken, pampier, pennen 
ende stoffe tot inct werden U. E. gesonden.

In Bantam adi 25 November 1616. *)
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121. — APENDICX VAN DE MEMORIE
GESONDEN ADI 10 OCTOBER 1616, PER T JACHT DE NEPTUINIS NA DE CUSTE 

COROMANDEL AEN DEN HEER HANS DE IIASE, 25 NOV. 1616.

■ i

!■ p

if i

Volgens nevensgaende ordre van de heeren mayores, sullen de vrienden 
geen cattoene gaern senden, dan 10 tot 20 pagoden o ff ten hoochsten tot 23 
de 6| man ofte 150® Hollants, ende dat van ’t grove off minste pryse ’t meeste, 
want het fijnne gaern van hogen pryse, als van 23 tot 35 pagoden de6| man, 
gants niet getrocken is, noch niet vertiert can worden. In aller mannieren 
dient dit gaern cort opgehaspelt te worden, vermits in ons lant het gaern in 
lange strengen gewonden, ider pont vijff stuivers min waerdich is dan het- 
geene cort gehaspelt overgesonden wort, gelijck het sayen gaern ofte de 
geverfde zyde ghehaspelt sijn. In voorsz. memorie en is geen seyldoeck ge- 
stelt. Hiervan dienden jaerlijcx 50 a 100 packen gesonden.

Het ware goet soo ’t geschieden conde dat herwaerts een goede partye 
groote martavanen wierden gesonden, ja al waer het 100 a 200 stucx; de 
Compagnie soude daermede grooten dienst geschieden, daeromme recom- 
mandeeren de heeren sooveele te fourneeren als gevoechlijckst can geschie
den, mits dese potten met vlees, speek, boter ende honinek vullende, voor 
sooveele de gelegenheit gedoocht ende geraden wert gevonden. Van speek 
ende vlees en can ons niet te veel gesonden worden, maer vermits alsnoch 
niet volcomenlijck geexperimenteert en is watter te becomen is ende hoe 
durabel het zy, connen daervan geen advyse geven.

Touwen dienen jaerlijekx meede eenige gesonden.
Het voorgaende is memorie van ’tgeene generaliter voor ’t patria ende 

Indien van de Custe wordt geeyscht. De heer de Hase sal gelieven ordre te 
geven, dat ons op voorsz. eyscb pro rato van elck sooveele off soo weinnich 
worde gesonden als het capitael gedoocht, ende niet van ’teene teveele ende 
het ander te weinnich, gelijck voor desen gedaen is. Vooral dient oock gclett 
te worden dat elcke sorteringe besondcr worde gepackt, gemerekt ende ge- 
nombreert voor sooveele doenlijck is, ende niet de Maleyse sorteringe, Ja- 
vaense, Siamse ende Mollucquese onordentelijck onder den anderen, maer 
elck apart, alsoo het anders groote confusie veroorsaeckt, doordien de schepen 
gemeenlijck Godt betert soo laet van de Custe comen, dat men hier qualijck 
de tijt heeft omme de packen ordelijck van ’t cene schip in ’t ander te doen 
overgeven, off souden een geheel jaer verachtercn en de heerlijekste saecken 
daerdoor retardeeren. Van de Mollucquen hebben weder nieuwe dachten, 
dat aldaer salampoury voor witte cassen hebben ontfangen, gelijck mede 
goulong voor Malleyse dragans. Off de faulte by d’onsen alhier zy, off op de 
Custe, en weete alsnoch niet, dan van de goulong, welck tot Jaccatra gevon-

I I
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kiste met 8000 
doene hebben

den is. Voor desen sijn dickwijls verschcyde cleeden in een pack gesonden, 
welck mede confusie ende moeyte veroorsaeckt, daeromme dient sulex oock 
(soovele mogelijck is) naergelaten te worden.

In Bantam adi 25 November 1616.

122. — TOT OFFTE OMTRENT ATCHIN.
AEN CORNELIS COOMANS, OPPERCOOPMAN, PER ’T SCHIP DEN GOUDEN 

LEEUW, 25 NOV. 1616.

’t Gene sedert U. 1. vertreck alhier is gepasseert zult mondelinge van de 
vrienden genoech connen verstaen. Neffens dese senden een 
realen van achten, off bygevalle U. 1. deselvige mocht van 
omme peper tot eniger plaetsen te procureren, alsoo het schip Enckhuysen 
op gisteren alhier gearriveert, seer leelijeken door quaet beleyt een schoone 
commoditeyt van peper te krygen heeft laten passeeren, want liggende 
onder ’t eyllant Celeber, dat op de hoochte van 3} graden Suyderbreete lecht, 
sonden haren boot naer Lamenjuta, ende vandaer 3 mijllen de rieviere op na 
Indrapura, leggende op de hoochte van 2J graden Suyderbreete, alwaer den 
coninck genaempt Radja Itam woont, met denwelcken sy contrackt hebben 
gcmaect van 2000 bahar in 2 maenden a 15 realen de bahar aen ’t eyllant 
Celeber, dat omtrent 3 mijllen van daer is, te leveren, ende alsoo den tijt over- 
streecken was, is ditto schip Enckhuysen weder herwaerts gecomen sonder 
weder naer voorsz. coninck te talen, niettegenstaende het Noordermouson 
begonst te waeyen, met welcken sy mosten affeomen. Van dese plaetse wort 
alle den peper in Priaman ende Ticcos gebracht, ende segt den coopman die 
aldaer selffs in persoone geweest is, wel 2 scheeps last aldaer te hebben, der- 
halvcn U. 1. wel sijn uutterste devoir sal gelieven te doen van dese plaetse 
met sijnne dependentiën wel te ontdecken, ende voordeel sijnde meuchtdaer 
wel eenige persoonen laten. Hoe ons de Chinesen alhier quellen met den 
peper die voor geen 3 realen en connen crygen, sal U. 1. uut de brengeren 
deses verstaen; soodat het de Compagnie eenen goeden dienstsalsijn, eenige 
voordelige peperplaetsen te mogen opspeuren.

Hierin gaet copie van resolutie genomen over Moorsche schepen, die aldaer 
in Atchin ofte op andere plaetsen peper laden om nae Arabien te voeren, 
hoe U. 1. daerinne sM handelen, latende deselve eerst van de reede varen, 
ende dan t’sec aenslaen, omme onse commissie uutt te voeren, d’welck U. 1. 
midts desen ernstelijck sijn recommandeerende, alle mogelijeke vlijt daertoe
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123. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. DANIËL VAN DER HEGGEN, OPPERCOOPMAN. ENDE GEEN 

HUYGEN SCHAPENHAM, SCHIPPER VAN ’T SCHIP DEN GOUDEN 
LEEUW, GAENDE NAE DE GUSTE VAN COROMANDEL,

25 NOV. 1616.
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Ghylieden sult trachten op ’t alderspoedichste door de Strate Mallacca nae 
de Custe te vervorderen, ende byaldien watspoedich contbeseyllcn dehoochte 
van Jambi leggende op 40 minuten Zuyderbreete, soo sult de wal alsoo naer 
loopen als ten minsten verlett sonder perijckel can geschieden, omme te sien 
ofTonse schepen aldaer sijn leggende.

Ende ingevalle U. 1. onse schepen, aldaer in de straet Mallacca off elders 
compt te bejegenen, sal U. 1. aen den heer Doensen ende de vrienden rappor
teren ’t geene hier passeert, ende soo de schepen de Neptuines ende de Valck 
noch niet naer Atchin waren geseylt, met ditto schepen in compagnie Atchin 
aendoen, omme Sr. Cornelis Coomans, die wy in ambassate na den coninck van 
Atchin hebben gecommitteerd te accompagneeren, opdat de ambassate dies 
te aensienlijcker ende van de te meerder achtbaerheyt zy, alsoo de Compagnie 
daeraen seer veele gelegen is, ende dewyle goet hebben gevonden dat ditto 
Comans in den raet prcsideere soo lange by den anderen wesen sult, sal hy 
hem op U. 1. schip transporteren omme aldaer de vlagge van de groote stenge 
op ’t acnsienlijckstc schip te doen waeyen, doch sult veradverteert wesen 
onse meeninge geensints en is, dat om voorsz. ambassate U voyage nae de 
Custe tot Atchijn lange sout retardeeren, derhalven recommandeere U. 1. hacr 
voyagie op ’t spoedichstc te vervorderen, ende tot Atchijn niet lange te ver
toeven, want [indien] van den coninck geen haestige audiëntie noch bescheet 
te becomen ware, sal U. 1. vandaer voortvaren, ’t zy met U schip alleen off in 
compagnie van de Neptuinis. Sr. Daniël van der Heggen sal in den raet van 
beyde de schepen presideeren, tottertijt by d’ heer de Hase sullen arriveeren. 
Ingevalle U. 1. de Neptuinis noch de Valck niet en compt te bejegenen, soo 
en sult Atchin niet aendoen, maer recht door naer de Custe seyllen, doende 
eerst Masulipatam ofte Tegenapatnam aen, nae de gelegentheyt van de 
mousons vereyst. Van October tot February verstaen wy dient Musilipatan

als [tot] ’t handelen van quantiteyt peper ende de contracte met den coninck, 
als insonderheyt de gelegentheyt van Celeber ende Indrapoura aen te wen
den, daeraen de Compagnie dienst ende ons vrintschap sal geschieden.

In Bantam adi 25 November anno 1616.
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124. — MOLUCQUES.
AEN D’HEER GOUVERNEUR GENERAEL REAEL, PER ’T JACHT 

NASSOU WE, 1 DEC. 1616.

Soo U. 1. de schepen de Neptuincs ende de Valck omtrent Jambi noch in 
de stracte Mallacca niet en compt te rescontreren, sult alsdan U coers nae 
Atchijn stellen, omme te sien off aldaer ditto schepen te rede leggende sijn, 
ende aen haer over te leveren nevensgaende missive aen Sr. Coomans met 
8000 realen gedestineert, [ende vervolgens] recht door als vooren nae de Custe 
seyllen, volgens d’inhoude van ’t nevensgaende extract uut de resolutie op 
heden alhier genomen, soo d’occasie presenteert ende sulckxsonder mercke- 
lijck verlett van U voyagie can geschieden.

Soo in Jambi geit van node ware, sal U. 1. hun daervan versien.
In Bantam adi 26 November 1616.

eerst aengedaen, ende van ultimo February tot October Tegenapatnam, daer- 
op de vrienden sullen letten.

Byaldien eenige Spangiaerden, Portegiesen off adherenten in schepen, gal- 
leyen, fregatten, joncken ofte andersints compt te rescontreeren, sult U beste 
doen om haerlieden alle mogelijcke affbreuck te doen, ende hun te vermees
teren, ende soo eenige compt te veroveren hare persoonen ende goederen 
onder goede verseeckeringe ende behoorlijcke register aen d’heer de Hase 
overleeveren, opdat voordcr ten besten ordentlijck naer behooren daerover 
gedisponeert werde, mits wel lettende ende voorcomende dat het groot cap- 
pitael, welck ghylieden inne sijt hebbende, nietlichtveerdelijckghehasardecrt 
en worde.

In Bantam adi 25 Nov. 1616.

’t Voorgaende is copie van d’onse waervan d’inhoudt confirmeere, bid
dende dat U. E. gelieve daerop ernstlijck te letten, ende ons daerop metten 
eerste sijnne E. resolutie te adviseeren ende ordre geven wat gelieft gedaen 
off gelaten te hebben, opdat ons daernaer mogen reguleeren.

Tsedert onsc jonckste sijn hiervan de resterende nieuwe schepen uutpatria 
Gode sy gelooft wel aengecomen de schepen Westvrieslant ende Gouden 
Leeuw. De Heere wil Zclant ende d’Eendracht mede in salvo geleyden. Den 
Gouden Leeuw hebben met 88.000 realen na de Custe gesonden, ende West
vrieslant (alsoo dit schip van onse mayores gedestineert wort metten eersten 
weder te keeren) deneken vooreerst hier wat te houden.
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Van Arabia is Godt loff den 18cn stanti behouden gekeert het jacht Nas- 
sauwt in contant medebrengende 23.000 realen. Sy sijn in Mocca, Suratten 
ende Calcutten wel onthaelt geweest. Haer cargasoen is in Arabicn wel ver- 
cocht. In Suratten hebben sy volck met eenich cargasoen gelaten. Sy hebben 
een seer goede ontdeckingc gedaen, daervan ick verhoope de generale Com
pagnie te sijnner tijt grooten dienst geschieden sal. In Mocca wort een seer 
treffelijeke negotie gedaen, als U. E. per nevensgaende notitie can bespeuren. 
Waren wy van speceryen, Chinese waren ende schepen versien, souden 
wederomme derwerts nae Surraten om Gouseratsche cleeden senden, want 
in die quartieren een treffelijeken handel gedreven can worden, opdat onse 
meesters daerdoor in Europa geen hinder geschiede; naerden tijt, eysch ende 
gelegen theyt sullen ons hierinne reguleeren.

Dese gaet per voorsz. jacht Nassowiv waermede sendende sijn alle de sol
daten van ’t schip den Gouden Leeuw wesende 47 coppen, een pertyeswalpen, 
plancken, wynen, olie ende andersints soo voor de Mollucquen, Amboyna 
ende Banda, gelijck mede 23.000 realen, te weeten 15.000 realen voor de 
Mollucquen ende 8000 voor Banda. Dit schip sal dienen in Amboyna te 
verdubbelen, alsoo hier geen tijt hebben gehad t.

Van Celeber is het schip Enchuysen wedergekeert, ende dat voorwaer seer 
slechtelijck sonder hare commissie voldaen te hebben. Sy seggen dat on
trent 30 mylen by Noorden Celeber wel sooveel peper hebben gesien als met 
twee schepen gevoert can worden; hadden metten coninck gecontracteert 
dat hy hun over 2 maenden 2000 bharen peper a 15 realen de bhaer haer in 
Celeber leveren soude, maer alsoo daernae 3 maenden hadden gewacht, 
ende geen peper voor en quam, sijnse wedergekeert niettegenstaende hun ge- 
ordonneert hadden tot ultimo December, ja ultimo February,noodich wesende 
te vertoeven, ende den tijt om te handelen eerst aenquam. ’t Is verdrictich 
dat de saecken soo slechtelijck werden versuimt. Wy sullen derwerts opnieuws 
moeten hervatten.

Dit schip Enckhuysen hebben wy naer Japara gesonden, om me aldaer vol 
rijs geladen te worden, ende daermede naer Amboyna te seyllen, doch soo in 
Japara per avontuire rijs gebrack, hebben geordonneert dat dan nae Maccas- 
sar sullen lopen, omme tesien offdaer gerieft connen worden. Voor Amboyna 
sijn hiermede wederomme sendende 8000 realen gelijck mede and re 8000 naer 
Japara, werwarts oock ordre gegeven hebben, dat op voorraet groote pertye 
calck versamelt worde. De soldaten van ’t schip Wcstvrieslant, wesende 23 
coppen, sijn hiermede oock gaende.

Het jacht Nassauw heeft op sijn uuttreyse by Cheylon verovert een Porte- 
gies scheepken geladen met canneel; ende in ’t wederkeeren op de custe van 
Mallabaer een leedich fregattjen, welck met 22 jongers alhier hebben ge-



219Molucques, 1 Dec. 1616.

’) Copieön

125. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURY, PER DE BERGERBOOT, 4 APRIL 1617 ’).

van 1 April—28 Juni 1617: K 103.

bracht, ende alsoo ’t sclvige seer bequaem wort geoordcclt, hebben wy de 
timmerlieden daeraen te werek gestelt omme ditto fregat te versien, ende 
dan nae Banda te senden.

De schepen Amsterdam ende Nieu Zcelant en sijn alsnoch niet geladen. 
Wy hadden van eenige Chinesen 20.000 sacken peper gecocht, de leste bin
nen 20 dagen te leveren a 25 realen de 10 sacken, maer daer is onder hun soo 
vasten monopolie beleyt dat geen peper tebecomen is, offbegeeren dat haren 
wil doen, ende 35 realen off meer betalen. Ja, Godt weet, waermede te ver- 
saden sijn. Eenige grooten van ’t hoffsijn hiermede gemengt, ende alsoo geen 
reedenen connen helpen, sijn wy met vehemente remedien besich, hebbende 
de voorneempste beleyders van de saecke geaprendeert. Den coninck siende 
wy de saecke hooch nemen, hout hem stille. De Chinesen houden haer als
noch hert, soodat het bykans schijnt wylieden evenwel uut sullen moeten 
paeyen, ende onse revengie vertrecken tot de compste van de joneken, alsoo 
nu aen caelvincken niet veel vatten is, ende de schepen dienen te vertrecken, 
temeer het gewas dit jaer soo cleen is dat Amsterdam ende Zeelandia bykans 
alle den peper sullen connen laden, dewijlle seer weinnich nagelen, nooten, 
ende foelie hebben gebracht. Watter van worden wil, sal den tijt leeren. ’t Is 
een lastige saecke aldus geplaecht te worden.

By dese gaet translact van seeckere missiven door ’t jacht Nassou van 
Arabien ende Suratten gebracht. D’origineele sullen met gelijeke copie van 
translaet naer ’t patria senden. Oock gaet hiermede d’ instructie van de heeren 
mayores voor U. E. ende den raet van Indien, met d’ anderen die ons beneffens 
van secretarius Swerius sijn behandicht.

In Bantam adi primo Dec. anno 1616.

Tsedert onse jonekste hebben wy van U. E. verscheyde missiven ontfangen, 
als namentlijck van primo ende 30 September, 12 October, 18 ende 27 No
vember, 14 December, de copie van eenen van dato 7 Jannuario, twee andre 
originelen van 15 ende 26 dito ende ten lesten eenen van primo Fcbruario, 
waerdoor seer gcernc verstaen hebben ’tgene van tijt tot tijt in die quartieren 
is ommegegaen. De versameling ende opcoop van peper is na den tijt, off 
voor een begin redelijck geweest. Dan Godt geve, dat ons desseyn op den
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vyandt op een ander tijt andre lieffhebbers geworden, soo sullen (hoopc ick) 
met geen praetjens betaelt worden ende sal d’ effectuatie van soo schoone 
occasie soo slechtelijck niet naerblyven. Indien wederomme eenige occasie 
voorcompt, laet niet hetselvige te advyseeren, opdat de saecke hervatt worde. 
Per de Bcrgcrbooty de Valck* de Halve Maeny Jaccatra ende Vlissingen hebben 
wel ontfangen den peper, door U. E. daerinne gescheept, maer wat deselvige 
cost, en weten wy niet, vermits U.E. missive van den 7 Jannuario met de fac- 
ture ende alle andre bywesende pampieren ons niet ter handt gecomen sijn, 
want soo deselvige van Bantam ons na Jaccatra met een schuyt toegesonden 
wierde, is de schuyt ommegewayt ende alles gebleven. U. E. gelieve met eerste 
gelegenheyt wederomme een andre facture te senden, gelijck mede wat uut 
de Neptuines gelicht ende in de Va lek gelaten heeft, doch insonderhet copie 
van sijnne boecken, opdat de reeckening tegen den andren mogen werden 
geliquideert.

Van de 504 picol peper in de Halve Maen gescheept, sijn hier per’t IVa/en 
ontfangen 38.117 catti netto geharpte peper, alsoo daervan by de Halve Macn 
in het jonexken gelaten wierde 119 saecken peper.

Van sanguis dracony sal U. E. ons goede partye toesenden, mits dat het 
van de alderbestcn sy. De gesonden monsters sijn gemengt geweest. Eenige 
was schoon ende andre daerentegen slecht.

My is leet, dat de schepen soo haestich sonder ordre van Jamby sijn gekeert 
ende dat daer soo goede partye peper by U. E. gebleven is, want, soo ons 
deselvige waren geworden, soude het schip Westvricslant tijtlijck naer ’t patria 
gekeert, wy hier van een groote moeyten ontlast geworden ende de Compagnie 
een treffelijeken dienst geschiet sijn, te meer dewyle door gebreck van peper 
groote partye ebbenhout in dito schip gescheept is. D’hecr Doensen zeyt my, 
de schepen gants geene ordre gegeven te hebben, wanneer vertrecken off hoe 
lange blyven leggen souden, ende de schippers, soo hun in ’t minste aenge- 
seyt waere datter noch eenige peper voorhanden was, dat niet vertrocken 
souden hebben. ’tSijn voor ons lastige ende voor de Compagnie schadclijckc 
excuse. Omme naer desen diergelijeke inconvcnienten voor te comen, hebben 
wy goetgevonden daerop d’innegaende ordre te stellen. U. E. sal deselvige 
alsoo tot naerder advys executeren.

Ick hadde oock wel gewenst, dewyle om meer geit sijt schryvende, datUE. 
uut den Gouden Leeuw meer gelicht hadde, want den oppercoopman ende 
schipper in hun instructie dieshalven expresselijck gelast waren sooveel geit 
in Jamby te laten, als aldaer van noode wesen soude. Dan mijnne faulte is ’t, 
dat U. E. daervan niet verwitticht hadde.

Belangende ’t versoeck van den coninck, ick vinde geraden, dat U. E. hem 
met een schip off jacht tot aen de rieviere van Palimban doet voeren. Soo
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’t jacht Vlis singen herwarts quam, is omtrent Palimban een seeckre prauwe 
met een orangkay aen boort geweest, dewelcke vanwegen den coninck van 
Palimban ons toegesonden heeft een Indiaens present, als te weten een os, 
eenige hoenders, ende diergelijcke, versoeckende, wy souden derwarts senden, 
omme te sien off in sijn landt niet en is dat ons dienstich sy; ende alsoo met 
desen coninck geerne vrientschap souden maecken, als oock onderstaen wat 
daer te doen zy, dewyle destijts van daer groote quantiteyt peper pleech te 
comen, soo is ’tdat geresolveert sijn derwarts imant met eenige vereeringe 
te sendcn, omme alle gelegen theyt te onderstaen. Derhalven, vermits sulcx 
van Jamby gevoechelijcker dan van hier, omme jalousie te schouwen, can 
geschieden, sullen U. E. daervan de commissie geven, gelijck mits desen 
gevende sijn, ende sal U. E. selffs persoonlijck met den coninck van Jamby 
derwarts gaen, ofte iemant van de cooplieden die met de naercomende sche
pen volgen, daertoe committeren, nadat met den raet ten besten van de 
genneraele Compagnie geraden vinden sullen.

Touscherende U.E. verlossinge, ’tis my leet dat sulcx versoeckt, niet om
dat het onredelijck sy, maer omdat ick geerne saege, U. E. de gemeene wel- 
standt soo lange hanthave ende in sijnnen goeden iver continueere, totdat 
de negotie in Jamby volcomelijck gestabileert sy ende U. E. d’eere daervan 
byblyve. Soo hiertoe resolveert, en sal het oock aen verbeteringe oft ver
eeringe niet gebreecken.

Kennelijck is ’t, wat jalousie des Compagnies macht toegedragen wort, ende 
daeromme oock niet wonder de coninck van Jamby (die de Nederlanders niet 
en kent) eenich misvertrouwen heeft, doch hoope, van synentwegen hydaer- 
tegen soo verkeerden remedie niet te werck stellen sal, als den pangoran van 
Banthem eenige jaren gedaen heeft. Wy recommanderen U. E. beleefdelijck 
met soeticheyt te continueeren ende behendelijck, als het te passé comt, 
nut te leggen, voor en tegen wien de Nederlantse machten sijn, mits te be- 
quamer tijt het metale stucxken aen den coninck vereerende.

Wijn, plancken ende spijckers gaen nevensdese, endena AmboynaalsMo- 
luccos hebben om de baftas geschreven; de twee vrouwen met d’ Eendracht 
recht door na Amboyna gesonden. Dan alsoo de wint seer oostelijck wayt, is 
te beduchten, dit schip qualick voortgeraecken sal. Voor d’eene sullen U. E. 
goet doen f 164J. ’t Is goet, dat de vier Chineese brieven verbrandt heeft. Als 
U. E. wederommc Jappanders voorcomen, lecht er dwang op, tot de hoochste 
graet toe, soo sult van hun immer soowel in alles als van d’onsen gedient 
worden, maer anders oock niet. Het haentje hebbense hier oock wel gemaect, 
maer daerna sijnse onder harde disipline dies te gedienstiger geweest.

Alsnoch is ons geen barou pegu bekent, dan sullen daernae vernemen 
ende U. E., is ’t doenlijck, versien. De monster hebbe niet vernomen. Den
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peper, door Vlissingen van Andrigiri gebracht, is ons mede wel geworden 
ende sullen geerne hooren hoe d’Engelsen aldaer sullen wesen gevaren, op
dat ons, Andrigiri aengaende, daerna mogen reguleeren.

Over de joncken, die geseyt worden door d’onsen berooft te sijn, hebben 
wy van Japara, Tcherebon ende Jaccatra groote dachten ende molestie. Wat- 
ter van sy en worden wil, sal den tijt leeren.

Wy hebben goetgevonden, het schip de Bergcrboot alsnu met ingeladen 
cargasoen van deden, geit ende andersints vooruut te senden, opdat U. E. 
sich daervan tijtlijck soude mogen dienen. Soo haest d’andre schepen ende 
jachten claer connen sijn, sullense mede derwarts senden. Ondertusschen 
recommandeere U. E. wederomme ten hoochsten alle mogelijeke diligentie 
te doen omme sooveele peper op te coopen ende te versamelen als eenich- 
sints becomen can. Ick hoope, dat de Manecabers ende Quamers affgecomen 
sullen wesen ende dat den peper aldaer wederomme op hun ouden prijs sal 
wesen gedaelt, waertoe mede recommandeere sijn beste te doen. Doch sy 
U. E. geadverteert, dat hoe diere den peper sy, quantiteyt moeten hebben; 
derhalven sal hem na den tijt reguleeren.

Touscheerende ’t lichten van peper uut de Chinesse joncken, U.E. sal dies 
aengaende punctualijck naercomen, ofte doen naercomen, ’t gene neffens 
dese in bysondere missive geordonneert wort.

Hier is dit jaer onder de Chinesen een snooden monopolie beleyt, daerdoor 
gedrongen sijn geworden den peper, die in eersten 13 realen de 10 sacken 
was geldende, voor 3 ende 3J realen de sack te coopen.

Ook sijn onse schepen hierdoor vry wat getardeert geworden. Ende alsoo 
dese monopolie door den naesten raet van den pangoran gesustenteert wierde, 
daeruut voor seecker houden, sulex met goede wetenschap van desen pan
goran geschiede, hebben wy hiertegen (omme soo snooden monster te 
dooden) de joncken uut China comende, wesende 2 in ’t getal, in arest ge
nomen ende ontrent 6 weecken gehouden. Onder de grooten is hierdoor al- 
sulcken alteratie geresen, die bycans den grooten beest gedoot soud hebben, 
offmogelijck noch dooden sal. Evenwel en is den bommel voor ons niet door- 
gebroocken, want niemant'alsnoch onsen doen aengetrocken, noch onspartye 
getoont heeft, maer hebben wy daerdoor de resterende peper voor ons geit 
becomen.

Ende nadat de Chinesen in ’t gennerael opgeleyt hadde, omme de saecke 
te modereren, ende de pot mede toe te decken (alsoo ons voorlaten staen, 
het monster genoechsaem gedoot is ende vooreerst niet verrysen sal), dat 
ons voor relassche der joncken totdepesche van West Vriestandt 3000 sacken 
peper leveren souden, hebben wy dese joncken, dese 3000 sacken in peper 
ende geit tegen 38 realen de 10 sacken gelevert wesende, gerelasscheertende
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sullen wy voorts, tot invorderinge van d’uutstaende schulden, wederomme 
andre nieuwe proceduyres aennemen. Tegenwoordich is den peper geldende 
42 realen de 10 sacken. Vandaer isseer weynich peper in ’t landt. Tot 5 realen 
de sack sullen se de Chinesen coopen, tensy sulcx naerlaten uut vreese dat 
wy se in zee tegen 1^ realen wederomme affnemen sullen, gelijck hun voor 
dese gedreycht hebbe. Door gebreck van peper sijn met het schip West Vries- 
landt nae ’t patria gesonden 2000 picol ebbenhout, welck een al te slechten 
last is.

Alsoo hier tot Bantam niemandt en is, die voor ons aen de coninck van 
Jamby ende cappiteyn moor sonde durven schryven, sullen wy ’t selvige ver- 
trecken, totdat wederomme comen ende sal U. E. vandaer d’ antwoorde met 
de volgende jachten geworden.

’t Is my leet, dat de cleeden van de verlooren Acolus soo qualick gestelt 
sijn. By gebreck van stoffe heeft men se niet behoorlijck connen packen, het- 
welcke U. E. ten goede gelieve te nemen. De bevallinge van Chinese goederen 
sullen geerne hooren.

Nevens de Bcrgerboot senden een smack. U. E. sal wel doen ende ons date- 
lijck daermede alle gelegentheyt advyseeren, te weten, wat peper alreede ver
gadert heeft ende noch verhoopt te becomen; wat van noode is hebbende; 
wat tydinge aldaer van Mallacca is, ende in somma, wat in die quartieren 
ommegaet, opdat ons na den eysch van saecken mogen rechten. Doch soo 
U. E. dese smack dienstich is, mach deselvige aldaer wel houden, soo ons 
met een prauwe off andersints advys bestellen can.

Ingevalle U. E. niet gesint is langer dan sijn tijt te continueeren, soo sal den 
heer Casembroot by hem aen landt nemen ende denselven, U. E. tijt geexpi- 
reert wesende, alles overtransporteeren. Ick en hebbe desen Casembroot hier
van niet verwitticht noch aangesproocken, alsoo verhoope U. E. noch wat 
continueeren sal, gelijck geerne hooren sullen.

Hier sijn 2France schepen aengecomen, waervan U. E. gebeuren cost, d’eene 
per costi seylde. Soo hy off andre diergelijeke aldaer compareren, recomman
deren wy U. E. sooveele te doen als mogelijck zy, dat geen acces noch peper 
becomen, ende en hout met hun oock geen andre correspondentie, dan sonder 
nadeel van de Compagnie ende opspraeck van lieden geschieden can, want 
dit niet dan contramineurs van de gemeene welstandt sijn.

Voor dees tijt connen hier noch tot Jaccatra geen pepersacken becomen. 
Heeft U. E. sacken gebreck, sal deselvige van grove tapis moeten maken, 
want voor dees tijt niet anders voorhanden is.

Baron pegu off gommelacca gaet hiernevens een weynich, dan ’t en is 
geen Siamsen, maer Javaense. In Bantam adi 4 April anno 1617.



■

224 Ordre, 24 Maart 1617.

126. — ORDRE, 24 MAART 1617’).

II

I •<

’) »Deson op 4 April versonden’’.
’) * Desen op 4 April versonden’’.

j

127. — JAMBI.
AEN A. SOURY, PER DE BERQERBOOT, 24 MAART 1617’).

Jr 

l

.1 K
H i

• ;

Alsoo in ’t presideren ende beroep van Rade over de comptoiren ende 
schepen goede ordre dient gestelt, hebben wy goetgevonden, den heer 
Andries Soury, oppercoopman in Jamby, te ordonneren, ende authoriseeren, 
dat hy over alle de schepen ende jachten, die tot, off voor de riviere Jamby 
(sonder commandeur, ander gequalificeert persoone off naerder bescheet) 
souden mogen ariveeren, den Raet beroepen ende continueelijck daerinne 
presideeren sal, opdat met goede ordre in alle voorvallende saecken ten besten 
van de gennerale Compagnie werde gedisponeert.

Derhalven ordonneren ende beveelen by desen alle oppercooplieden, 
scheepsofficianten ende allen andre den voorsz. oppercoopman Andries 
Soury als president van den Raet te erkennen, respecteeren ende obedieeren.

Insgelijcx lasten en bevelen oock aen alle d’opperlieden ende schippers, 
met hunne schepen van Jamby niet tevertrecken, sonder ons expres bescheet 
van dito Soury mede te brengen, ten ware door hoogen noot vandaer wierden 
gedrongen.

In Jaccatra adi 24 Maert 1617.
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Wy confirmeeren niet alleen d’ ordre, U. E. voor desen gegeven, maer 
hebben daerenboven met advys van de heer commandeur Steven Doenszen 
van Groenendijck, raet van Indien ende ondergeschreven raden, goetgevon
den, tegen de parten, die dit jaer tot Bantam op ’tstuck van de peperhandel 
gespeelt sijn, U. E. andermael te ordonneren ende bevelen, gelijck hem mits 
desen wel expresselijck ordonneren ende bevelen, buyten limite van coningen, 
vrienden der gennerale Compagnie, aen te halen ofte doen aenhalen alle de 
Chinese joncken, die van Jamby, Andrigiry ende daerontrent met peper na 
China keeren, ende dat alle den peper pertinentelijck gewogen, daeruyt ge
licht ende in onse schepen gescheept worde, mits de Chinesen met contant 
geit off andre waeren, die hun souden mogen aenstaen, haren peper betalende 
ende dat tot alsulcken prijs, als deselvige ongevaerlijck met alle oncosten tot 
Jamby cost, mits dat ons van de betalinge deser peper schriftelijck bescheet 
werde gebracht by verscheyde Chinesen geteeckent.

■t ■ < h ;
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niet d’ inhoude van deselvige naer te comen, soo d’ originele U. E. niet ge
worden ende sulex niet gedaen is. Tsedert hebben wy per joneke (J. E. mis
sive van dato 17 passato ontfangen, waerop van sooveelc my van d’inhoude 
gedenct, cort wesen sullen, alsoo dito missive tegenwoordich tot Bantam is 
berustende. Aen den godia is tot Banthem betaclt, ’t gene U. E. op ons ge- 
trocken heeft. Tot Bantam is den peper noch dierder dan costi, want de 10 
sacken voor 42 realen vercocht worden. Doch alsoo ’t nieuwe gewas seer schoon 
staet, condc wel gebeuren dat weder op d’ouden prijs geracete, want door 
een snoodc monopolie soo hooch gedreven is.

’t Is seer wel gedaen dat U. E. Quiay Gabey geen geit geleent heeft, want 
sulex geensints gedaen dient, al soud bijt hem oock vry wat belgen. De vrien
den sijn seer qualick bedacht geweest, het Wapen van Amsterdam, om een 
nieuw boot te maecken, soo lange opgehouden te hebben, totdat het mousson 
bykans verloopcn is, want de fregat gcnochsaem voor een boot gedient cost 
hebben. Soo het ten besten geluct ende dito Wapen voortgeraecke, sal de 
swaricheyt cleyn wesen, maer in gevalle van de reyse versteecken wort, gelijck 
d’apparentie is, en sal het dan niet een fraye resolutie wesen. Derhalven re
commanderen en bevelen mits desen wel expresselijck, dat men aldaer op 
een ander tijt geen schepen meer ophoude, die innewarts gedestineert worden, 
want de Compagnie daeraen al te grooten hinder geschieden can.

Wy confirmeren ende bevelen U. E. andermael (gelijck in copie geseyt is)
15

Van gel ij eken ordonneren en bevelen, dat voorsz. Chincsen aen saccken, 
personen, joneken ende resterende goederen, die geladen souden mogen 
hebben ofte hun van d’onsen mach worden betaelt, geen molestie, hinder 
noch schade werde gedaen, maer dat men hun ter contrarie voorts vry ende 
vranek laet passeren ende repasseren, mits haer alle faveur ende hulpe 
betoonende.

U. E. sal dese ordre secreet houden, totdat de joneken vertrecken ende 
deselve alsdan in manieren als vooren puntualijeken doen executeren. Doch 
byaldien by de Chinesen weynich peper wierde geladen, souden wy geraden 
vinden, dese ordre tot beter occasie te vertrecken; dan sijn ’t selvige aen 
U. E. ende den Raet aldaer remitterende.

In Jaccatra adi 24 Maert anno 1617.
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129. — PATANI.
AEN HENDRICK JANSZEN, PER DE GALL1ASSE, 17 APRIL 1617.
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1
h. U. E. missive vSn dato 31 October passato hebben wel ontfangen, gelijck 

mede ’t cargason in de Galliassc gescheept, daervooren ’t comptoir Patana 
gecreditteert is. Dese gaet wederomme per dito Galliasse, waermede U. E. in 
contant sijn sendende 28.000 realen tot opcoop van Chineese waeren, peper, 
benjuwijn, gommelacco ende wat de heeren meesters in nevensgaende me
morie eyschende sijn, maer voornemelijck om peper. Derhalven sal U. E. 
ordre geven ende neersticheyt laten doen, dat alle den peper van Ligor, Bor- 
delong ende watter te becomen is, na merctganck opgecocht ende ons toe- 
gesonden worde, bestedende ’t resterende cappitael in Chinesse waren ende 
’t gene voorder voorhanden is.

De Chinesen tot Bantam residerende, siende, dat het verleeden gewas van 
peper seer cleen was, hebben onder haer alle den gcreetsten peper opgecocht 
gehadt ende ons met een monopolie gedwongen, deselvige te coopen tot 30 
ende 35 realen de 10 sacken; ja soo tegen hun geen gewelt hadden gebruyct, 
souden wel 40 ende 50 realen hebben moeten geven, gelijck de resterende 
peper tegenwoordich is geldende. Ons is hierdoor niet alleen groot geit aff- 
gedrongen, maer sijn de schepen, die naer ’t patria sijn vertrocken, daerdoor 
grootelijck verachtert geworden. Limco, den naesten raet van den pangoran 
gouverneur, is een steunsel ende onderhouder van de monopolie geweest. I Iet 
schijnt, den pangoran van de saecke goede kennisse heeft gehadt. Tot revenge 
ende omme voor te comen, dat ons sulcke parten niet meer souden werden 
gespeelt, hebben wy 2 Chinese joneken in arest genomen ende 3 a 4 mylen 
van ’t landt ontrent 2 maenden in arest gehouden. Het landt is hierdoor in 
roeren geraect ende scheen het, datter moorderyen en oorloch uut gesprooten 
soud hebben, doch d’alteratie is weder geslist ende hebben wy tot de despesche 
van West-Vrieslandt voor relassche der joneken ons doen leveren 3000 
sacken peper, te weten 1800 in peper en 1200 in geit, tegen 38 realen de 10,

een goede quantiteyt witten rijs op voorraet te versamelen, omme deselvige 
metten eersten herwarts te senden, ’t sy met de schepen, die van d’ Oost sul
len comen, ofte mette gene die daeromme expresselijck senden sullen. Van 
Atchijn is hier het schip de Galiassc gekeert ende van ’t patria sijn op gisteren 
tot Banthem wel aengecomen de schepen ’t Wapen van Zeelandt ende den 
Orangeboom. De Heere wil de volgende mede in salvo geleyden.

In Jaccatra adi 10 April anno 1617.
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mits dat daerna vrientlijck accordeeren souden. Dc schippers van de joncken 
hebben wy gewesen hun te valeeren van dc monopoliers, ende hierentegen is 
by die van ’t hoff de revenge op onseschuldenaren voorgehouden, waertegen 
weder aengeseyt hebben, soo daermede voortvaren, dat ick de joncken ander- 
mael aentasten ende alles doen betalen sal. Watter van worden wil, sal den 
tijt leeren.

Ick hebbc goetgcvonden de saecke aldus sommierlijck te verhalen, opdat 
U. E. condt sy, in wat moeyten en swaricheyt door gebreck van peper geco- 
men sijn ende hoe nodich U. E. ons tegen toecomende jaer met een groote 
quantiteyt peper dient te versien, off die van Bantam per avontuere hare mo
nopolie wederomme hervingen ende andermael de beeste speelden; te meer, 
dewyle de heeren mayores daerenboven 100 a 120.000 sacken pepereyschen- 
de sijn, hetwelcke, als het ten besten loopt, van Bantam alleen niet becomen 
can worden, ’t Gewas heeft verleden jaer ontrent 45.000 sacken opgebracht. 
Alsnu staet het uuttermate schoon, waerdoor my voor late staen, den peper 
wederomme op hacr ouden prijs van ontrent 15 realen de 10 sacken wel sonde 
connen brengen. Dan vermits nu tot Bantam twee France schepen gecomen 
sijn, die mede peper willen coopen, sullen wy selffs, is het te beduchten, tegen 
d’Engelsen ende Francen den peper opjagen moeten, hetwelcke U. E. diene 
per advijs.

By dese gaet copie van seeckfe ordre, Andries Soury in Jamby gegeven, op 
’t lichten van den peper, mits betalende, uut de Chinese joncken. Ingevalle 
U. E. geen peper becomen cost ende de Chinesen hem daerinne voorcomen 
waren, soo sal U. E. conforme dito ordre, buyten limite van de coningen, onse 
vrienden, uut de Chinese joncken doen lichten alle den peper, die becomen 
can, mits deselvigc betalende, ten pryse, als die met alle oncosten ingecocht 
is, tensy den prijs mede al te excessiff waere. Ick hebbe de nieuw gecomen 
Chinesen gedreycht.datgewaerschout souden sijn, geen diere peper te coopen, 
want souden hacr deselvige in zee tegen 1 J reael de sack weder doen affnemen, 
doch alsoo den pangoran niet dan schoon spreect ende in Bantam seer wey- 
nich peper is, lact ick dit dreygement wat verflauwen. Dan, soo daer eenige 
quantiteyt peper ware, sonde sonder respect met dc saecke voortvaeren, omme 
op voordeel te geraccken, alsoo tot Banthem de merct op ’t hoochste is. Tot 
het lichten van den peper uut de Chinese joncken sal U. E., noodich wesen- 
de, ’t schip de Galliassc gebruycken. Sijnde in ’t schryven van dese, soo is 
tot Bantam noch een Chinese jonekegeariveert, welck nu de derde is. De twee 
eerste sijn al gelost, dan wat medebrengen en weten alsnoch niet, sijnde wy 
ende sy op den andren siende, want by d’Engelsen ende Francen (soo wy mee
nen) weynich geit is. Vooreerst dienen tot nader ordre geen porceleynen voor 
’t patria gesonden, want onse meesters daervan al te wel versien sijn.
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Alsnoch en soude het niet wel gelegen comen, hetcargasoen van Siam met 
een schip te laten lichten endeinJapan brengen. Daeromme is ’tgoct, d’onsen 
haer van Jappan op Siam met de joneke de Hoope behelpen, totdat den tijt 
veranderinge brenge; ende off met desejonek vordeel off schade gedaen wort, 
weten mede alsnoch niet, alsoo Specx sijnne boecken in de pennen lact, off 
ons deselvige onthoudende is. Daer moet een ander cappitael ende een ander 
cargasoen voor Siam ende Jappan wesen, aldacr na mijnnegissinge d’ongelden 
qualick connen winnen.

Alsoo den Aeolus van de Custe met deden geladen comende, op ’teylandt 
Engano, Godt beter ’t, verongeluct ende met de last gebleven is, connen wy 
voor Patana noch Siam geen deden senden. Daer is wel een partye gebercht 
ende door & Eendracht hier gebracht, dan sijn meest grove tapis ende dat 
seer qualick geconditioncert. De Heere vergoede de schade in een andre.

D’Heer de Hase advyseert ons van de Custe, dat hy het schip Der Gocs 
tegen Juny off September toecomende met een cargasoen deden voor Patana 
ende Siam na Tanassery senden sal, gelijck U. E. per nevensgaende copien 
van missive vernemen can. Soo het niet gedaen is, sal (J. E. op Siam ordre 
geven, dat daertegen voor retoer op Tanassery gesonden worden ’t gene dito 
de Hase is eyschende, mits in alles, voor sooveele doenlijck zy, de voordre 
ordre van dito de Hase naercomendc.

Met U. E. advoyeeren wy, dat beter in Patana dan tot Bantam met de Chi- 
nesen gehandelt can worden ende met heer Specx, dat oock in Patana met 
haer geen grooten handel gedaen sal worden. Daeromme moeten in China off 
naederby de wereken wesen. De middel, die CT. E. voorwent, om in China te 
geraecken, gelijck Nieuroode ende Houtman mede aenraden, connen wy niet 
wederleggen. Derhalven sijn van meninge ’t selvige te doen ondersoe’cken, 
soo haest het eenichsints doenlijck is, ende alsoo het nu niet geschieden can, 
vermits ons geit ende schepen gebreecken, soo ben van meninge opd’advyse 
van Specx ordre te geven, dat met het retoer offcappitael van Jappan, Cochin 
China aengedaen worde, omme te onderstaen, off men daer sal connen hande
len, off de Chinesen van daer can weeren, gelijck in Manilha begost is, opdat 
by weygeringe van de handel genootsaect worden, t’onswaerts te comen. 
Aen cappitael, hoope ick, sal het toecomende jaer niet gebreecken, want de 
heeren mayoresoponseadvyseditjaer 448.000 realen gesonden hebben, met 
advyse daerby (goede retoeren becomende) dat alsoo meer te senden, jacrlicx 
continueeren sullen. Van dese 448.000 realen hebben 368.000 realen ontfan- 
gen ende over geheel Indien verdeylt. Het schip d’ Eendracht sijn alsnoch met 
80.000 realen verwachtende. De Heere wil ’t selvige in salvo geleyden.

Aengaende den aracq van Sire Maharadia Indra, door d’heer gennerael 
Reynst saliger in de Molucquen geconfisqueert, sijn E. arest en behoort niet
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geretracteert te worden, doch opdat aldaer hierover geen wangunst becomen, 
sal U. E. dito oranghkaya ten besten doenlijck wesendc te vreede stellen, 
mits sooveele doende, dat van daer geen joncken meer na Molucco varen, ende 
’t gennerale comptoir debiteerende van ’t gene betalen sal.

Soo (J.E. noch eenige lakenen over heeft, die in Siam noch Japan niet gevent 
connen worden, sent deselvige herwarts aen.

Touschcrende de verlossinge van Sr. Houtman ende den nieuwen dienst 
die Nieuroode, mits verbeteringe in zijn plaetse, presenteert, d’een en d’ander 
sijn mits desen aen U. E. remitterende, doch sal gelieven te letten dat Nieu
roode alsulcke verbeteringe worde gegeven, als den Siamsen handel lyden 
can, want alsoo de profyten vandaer noch hebben te verwachten, soude sijnne 
pretentie wel te groot mogen wesen, ende byaldien U. E. met dito Nieuroode 
niet accorderen cost, sal alsdan in Houtman’s plaetse een van de cooplieden 
der schepen gebruycken, ofte alsulcken andre, als ten besten van de Com
pagnie geraden vinden sullen. Te Meer is met IVest- Vrieslandt naer ’t patria 
gevaren in qualite als ondercoopman van ’t schip. Souden hem geerne weder 
opnicus aengenomen hebben, ^lan hy en is daertoe niet gesint geweest.

Soo Jan van Hazel sijn ampt wel bedient, en sal hem de gagieoock nietge- 
breecken. Met U. E. boecken mach in voorgaende forme wel voortvaren, mits 
deselvige sluytcnde, als in nevensgaende memorie verhaelt wort. Van Jamby 
hebben omtrent 12000 sacken peper gecregen ende verhoopen dit jaer meer 
te becomen, welck Godt geve.

De monster van Siamsen indigo hebben gesien. Dan sy en deucht gants 
niet. Daeromme moet ander gccocht ende desc naergelaten worden.

Om U. E. tijtlijck met geit te versien, is goetgevonden, dit schip vooruut te 
senden. Een dach 3 a 4 na desen, sal het schip den Sivarten Leeuw .> int 
Godt gelieft, mede volgen, omme van Patana gesamentlijck na Japan teseylen 
ende den derden attent op de Maccause caracq te doen, tenware dat U. E. 
een van beyde hooch noodich sy, omme alle den peper van Ligor ende Bor- 
dclon te becomen. Onse meninge is, de caracq op de uutreyse gemist wesen- 
de, dat U. E. het eene schip op ’t spoedichste weder van Japan na Patanasal 
doen keeren, omme herwarts aen alle sijn retoeren daermede te senden, ende 
dat het ander ten uuttersten in Jappan blyven sal, omme in ’t wederkeeren op 
de caracque te passen ende dan voorts na Couchin China gebruyct te worden.

Tot U. E. verlossinge sullen metten Sivarten Leeuw ordre geven. Voor U. E. 
en sal hoopc ick naer ’t patria keerende geen plaetse gebreecken, doch sout 
my vrientschap ende de Compagnie sonderlijck dienst geschieden, byaldien 
U. E. gelieft noch een jaer te blyven, opdat interim den nieuwen coopman 
practica become, ende sullen wy dan, hoope ick, in compagnie naer ’t patria 
keeren.
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Per ’t schip de Galliasse hebben wel ontfangen U. E. missiven van dato 22 
October ende primo November, gelijck mede ’t cargasoen daerinne gescheept, 
wacrvooren ’t comptoir Patana gecreditteert is. Voorder bedancken U. E. 
seere van ’t goet advijs, welck ons van die quartiercn gevende is. Wy sullen 
daerop letten ende sooveele mogelijck sy bevorderen, dat ten effecte geraecke 
’t gene den welstandt van de Compagnie vereyscht ende hare middelen na 
den tijt sullen gedogen. Ondertusschen versoecken alsoo den tijt dagelijcx 
groote veranderinge medebrengt, dat U. E. met sijnne goede advysen alsoo 
continueere ende ons met alle occasie verwittige, wat in die quarticren aldacr 
is passerende, soo in de saecke van den lande, hetstuck van de negotie als wat 
van onse vyanden vernemen can. Van artyckel tot artyckel en is U. E. missive 
geen antwoort vereyschende. Daeromme sullen by desen sommarisen danck 
laten berusten, ende wat belangende is ’t geene ons voor dees tijt occupeert 
ende alhier ommegaet, refereremy diesaengaende totd’onseaen heer Hendrick 
Jansz. geschreven, waervan by dese copie gaet. U. E. gelieve dienvolgende 
d’ordrevan heer Hendrick Jansz. naer te comen, doende sooveele, dat alle 
den peper van die quartieren becomen, want anders duchte wederomme scer 
verlegen souden geraecken. Het overich cappitael dient voorder als geseyt is, 
in benjuwijn, gommelacca ende Chinese waren uutgesondert porceleyne be- 
steet te worden.

Den dienst, die U. E. in heer Houtmans plaetse presenteert, is ons scer aen- 
genaem; sal hem gelieven aen heer Hendrick Jansz. te adresseren, alsoo den- 
selven tot d' aenneminge volcomen ordre sijn gevende, byaldien hem lact ge
noegen met alsulcke verbetcringe, als den Siamsen handel gedoocht.

Willem Dircx hadde geerne vryheyt gehadt, dan wy en hebben daertoe 
niet connen resolveeren, maer denselven wederomme opnieuws aengenomen, 
alsoo hy schijnt een cloeck jongman te sijn, die wy verhoopen de Compagnie 
goeden dienst doen sal.

In Jacatra adi 17 April anno 1617.
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Op U. E. bysondere missive van dato 28 Octobcr en is geen replica van 
noode. De vilenie van van den Brouck sal hem wel loonen ende U. E. niet hin
deren. Uut goeder affectie is geweest, dat U. E. van sijn quade genegen theyt 
geadvyseert hebbe.

In Jaccatra adi 17 April anno 1617.
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131. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURY, PER CLEEN VLISSINGEN, 17 APRIL 1617.

Het nevensgaende (gunstige vriendt) is copie van d’onsen per ’tschipde Ber- 
gerboot gesonden, waervan d’inhoude confirmeeren, versoeckende, dat U. E. 
alles ten besten van de gennerale Compagnie gelieve naer te comen, waeraen 
ons sonderlijck vrientschap ende de Compagnie grooten dienst geschieden sal.

Tsedert sijn tot Banthem, Godt loff, wel aengecomen, te weten van Atchijn 
’t schip de Galliasse ende van ’t patria de schepen ’t Wapen van Zeelandt ende 
d’ Orangeboom. In Atchijn is de Galliasse wellecom ende wel onthaelt geweest. 
Dan alsoo den coninck noch 8 maenden per contract aen d’ Engelsen ver
bonden was, en hebben d’onsen in Priaman noch Ticco den handel nietcon- 
nen becomen. Dan soo weder derwarts keeren, sullen (na aparentie) den han
del becomen ende d’Engelsen gelicentieert worden. Desen coninck doet 
menichte van cleen vaertuych prepareeren, omme den coninck vanjhoordaer- 
mede te bespringen. Van ’t patria sijn ons voorgemelde 2 schepen brengende 
88.000 realen in contanten ende ontrent 400 mannen. Alsnu is van de voorige 
vloote noch achter ’t schip d’ Eendracht met 80.000 realen ende diverse pro- 
visien. De Heere wil ’t selvige mede in salvo geleyden. Op desen standt is 
recht door na Patana vertreckende ’t schip de Galliasse met 28.000 realen. 
Den Swarten Leeuw sal over 3 a 4 dagen derwarts volgen, omme na Jappan 
ende Cpchin China te seylen.

Met dit jacht Vlissingen gaet het cargasóen, dat in de Galliasse geweest is. 
Besteet hetselvige ten besten ende inployeert het jacht in sulex den dienst der 
Compagnie vereyscht.

Soo ick nu gedacht hadde aen den coninck van Jamby ende Cappiteyn 
Moor schriftclijck te antwoorden, bevinde, dat beyde de brieven met U. E. 
missiven (gelijck voor desen geadvyseert is) tusschen Banthem endejaccatra 
met ons schuytgen gebleven sijn, ende alsoo d’ inhoude niet en weete, ben in 
twijffel, wat advysecren sullen, doch connende iets raro becomen, sullen U. E. 
’t selvige per de Valck met eenige schriftelijcke complimenten senden, gelijck 
mede antwoort ende vereeringe aen de coninck van Palimban. De Valck is 
d’ een zyde claer ende sal, hoop ick, binnen 14 dagen per costi vertrecken. Ten 
besluytevan dese recommanderen U. E. andermael ten hoochsten alle moge- 
lijcke diligentie te doen omme sooveele peper te becomen als mogelijck is. 
Byaldien boven de Valck ende Bcrgerboot and re schepen omme te laden van 
noodc sijn, laet het ons datelijck weten (d’oncosten onaengesien), opdat het 
aen geen schepen gebreecke. In Jaccatra adi 17 April anno 1617 !).

’) „Adi 17 April 1617 per jacht Cleen Vlissingen aen heer Nicolaes Casembroot, oppercoop- 
natin op do Bergerboot, liggende voor Jamby, geschreven”.
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132, — JAPAN.
JACQUES SPECX, PER DEN SWARTEN LEEUW, 23 APRIL 1617.
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U. E. missiven van primo October, 14 ende 26 January passato sijn ons wel 
geworden, gelijck mede de cargasocncn in ’t jacht Jaccatra ende ’t schip den 
Swartcn Leeuw gescheept, waervoor ’t comptoir Firando gecreditteert is. Wy 
hadden een and re provisie ende oock een ander rctoer verwacht, gelijck mede, 
dat U. E. op onse recommandatie het schip den Swarten Leeuw tijtlijck son
de hebben gedepescheert. Dit was voor de compste van ’t schip mijnne me- 
ninge, maer siende alsnu de resoluitie by den Raet daerover genomen, be
vinden wy deselvige geheel absurt en ongefondcert te sijn. Wil U. E. eere 
begaen, soo sal op ’t principaele anders moeten passen, ende ten aensien van 
geringe inconvenienten de dispositie van groote saecken niet dienen naer te 
laten, want wat waere daeraen gelegen geweest, soo Verstrengen in Japan 
ware gebleven, ten aensien van d’ intrest, die de Compagnie door ’t ophouden 
van ’t schip comt te lyden.

De reyse na den Keyser hadde onder corectie oock wel eerder aengevangen 
connen worden. Hoe deselvige soo lange geduert heeft ende d’oncosten soo 
hooch loopen, connen wy niet begrypen. Derhalven sal gelieven onsdaervan 
sooveele te berichten, als hem condt sy, opdat daerover mach worden gc- 
disponeert.

Nevens de hoeren mayores clagen wy over de sobre retoeren van Japan, 
ende U. E. dat aldacr geen rijcker cargasoenen gesonden worden. Wie nu in 
sijn clachte best gefondeert is ende de meeste redenen heeft, soude ick geerne 
willen weten. Derhalven bidden U. E. om sijnner eere wille, dat ons sijnne 
boecken niet langer onthoude, maer deselvige metten eersten gesonden wor
den, opdat volgens d’ordre van de heeren mayores (daervan by desc extract 
is gaende) de saecken van Japan behoorlijck geconsidereert sijnde, de negotie 
ten besten gedreven o ff naergelaten worde, alsoo den handel van Japan, ge
lijck U. E. sien can, de heeren mayores gants qualick bevalt. U. E. iver, die in 
veel saecken betoont, moet ick prysen, dan soo alsnoch geene boecken gefor- 
meert heeft, is de slofficheyt in ’t schryven voorwaer al te groot, ende soo de 
boecken geformeert sijn, wie sullen wy beschuldigen, dat se ons niet toege- 
sonden worden, dewyle U. E. seer wel weet, genneraelijck geordonneert te 
sijn, dat een ider ons jaerlicx sijnne boecken senden sal? Daeromme dient in 
aller manieren dit gebreck wech te nemen ende sooveele te doen, dat sijnne 
reeckeningen gestadelijeken claer ende niet eenen dach ten achteren ge- 
raecken, gelijck het een vigilant en goet coopman betaemt, want de sloffheyt 
voorwaer anders al te groot wesen soude.

Alsnu sijn wy na Patana sendende de schepen den Swarten Leeuw ende de
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Galliassc, waervan de Galliassc den 17 stanti met 28.000 realen vertrocken 
is met ordre, dat de schepen gesamentlijek na Japan worden gesonden, omme 
andermael te onderstaen, off de Maccause caracq eens bejegent ende ver
meestert worden can. Doch sal U. E. de Galliassc op ’t spoedichste op d’ad- 
vyse van heer Hendrick Jansz. weder na Patana teruggesenden, omme het 
cargasoen vandaer herwarts te brengen; ende den Smarten Leeuw, soo de 
caracq op d’uutrcyse gemist wort, sullen de vrienden gebruycken, omme dito 
caracq in ’t wederkeeren te attrapcercn.

Nadat op de saecke van Couchin China gelet en oock geconsiderecrt, dat 
nimmermeer tot Bantam noch Patana met de Chinesen een goeden handel 
gedaen sal worden, hebben wy geresolvcert, derwarts ondersoeck te laten 
doen met alsulcken cappitael als U. E. byeen sal connen brengen. Derhalven, 
soo de Maccause caracq (alle mogelijeke diligentie op desclvc gedaen sijnde) 
gemist wort, sal U. E. dito schip den Smarten Leeuw voorts na Cochin China 
senden, mits gelijck vooren is geseyt, daermede sendende alsulcken cappitael 
als U. E. in handen heeft, met ordre, dat dese onse nevensgaende arest ten 
besten naercomen worde, endesal U. E. daerby voegen, sooselffs nieten gaet, 
d’informatie die van Couchin China is hebbende, opdatter geen ongeval 
gebeure.

Belangende U. E. versoeck, omme mede derwarts te gacn, ick en hebbe 
dacr niet tegen soo U. E. rceckeningen en boecken te vooren geliquideert ende 
geslooten connen worden, macr anders en vinde sulex niet geraden. Derhalven 
sal hem in dese hierna ende op ’t advijs van de raet reguleeren.

Het ware my lieff, soo U. E. een heerlijck cargasoen toesenden mochten; 
dan het schijnt, dat het niet wesen wilt. Tot Bantam sijn drie Chinese joneken 
gecomen, doch alsnoch en wete niet wat medebrengen, alsoo alsnoch geen 
coop gemaect is. Ick hoope, dat tot Patana wel een heerlijck cargasoen wesen 
sal; dan den roep van de hoeren mayores is om retoeren soo groot ende ge- 
negentheyt tot den Japanssen handel soo cleyn, dat andermael genootsaeckt 
sijn acn heer HendrickJansz. ordre te geven, dat dc cargasoenen voor ’t patria 
dienstich metten eersten herwarts gesonden worden, invoegen costi noch min 
dan voor desen te doen sal vallen.

Off in China ofte naerderby dc wereken sullen wy den Chinesen handel 
moeten hebben, soo in Jappan wat goets willen doen, anders en sullen daer 
niet verrichten, want den Siamsen handel alleen d’excessive oncosten niet 
dragen mach. Ick late my vastelijck voorstaen, dat mettertijt den handel in 
China wel becomen sullen, byaldien deselvige behoorlijck vervolgen. D’on- 
dersoeck off vervolginge hadden wy gemeen t dit jacr te beginnen, dan door 
gebreck van schepen en geit heeft het niet connen geschieden. De hecren 
mayores hebben dit jaer een heerlijck cappitael gesonden, doch van de nieuwe
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vloot is het schip d’ Eendracht niet 80.000 realen noch achter. De Hcere wil 
’t selvige in salvo geleyden. Desc tocht op Couchin China sullen wy na den 
Chinesen handel voor een begin reeckenen, want als de Chinesen den handel 
in Manilha en ometom belet wort, sullen sy de Nederlanders wat beter leeren 
kennen ende tot iet anders mogen resolveeren. Daeromme recommandere 
U. E. de reyse op Couchin China ten hoochsten. Al is ’t, datter nu geen geit 
en gaet, en sal ’t selvige, hoope ick, in Patana niet gebreecken, tegen dat de 
joncken van Cochin China aldaer mogen werden gewacht.

De vaert op Siam sal U. E. met de joncke de Hoop continueeren, totdat 
andre ordre becomt, off de comptoiren gelicht worden, wel te verstaen, byal- 
dien daermede vordeel gedaen wort.

Dewyle weynich off geen cargasoen sijn sendende ende vooren alreede ge- 
seyt, dat U. E. het cappitael op Couchin China sal gebruycken, soo en connen 
oock geen off seer weynich retoeren verwachten, doch hetgene U. E. van ’t 
naervolgende gereet heeft, ofte met een van de twee scheepen senden can, 
sullen wy verwachten, te weten.

De gecontracteerde gember ende partye muscus; sooveel Japanse campher 
als by den anderen becomen can; solpher ender salpeter, sooveel als jongst 
ontfangen hebben.

Totdat van de cruytmaeckers de bcvallinge vernemen, en connen wy U. E. 
daervan geen bescheet geven.

Speek, vlees, gesoute off gedroochde visch ende atoen, sooveele als ons 
tijtlijck bestellen can. Het fijnste Jappans iser, in staefkens ongesmeet, is met 
goede avance vercocht ende wel getrocken; cond U. E. ons daervan 500 picol 
bestellen, de Compagnie soud daeraen goeden dienst geschieden.

Dit is hetgeene vooreerst van Jappan begeeren soo U. E. ’t selvige sondcr 
nadeel van ons ordre, die desen eysch contrarieert, senden can, en anders niet. 
De parangs voor Timor vallen door den dieren arbeyt te costelijck, als oock 
het gesmeet iser. De Japanders met haer bereq bevallen my wel; dan alsoo 
het weelige paerden sijn, die veel van d’onsen niet wel connen beryden, moet 
ick d’ontbiedinge naerlaten, totdat in Indien goede ruyters becomen. Alsoo 
Husnoky Itsiemon verleden jaer alhier in de logiedoot geslagen heeft Goyemon, 
die overste over de Jappanders op’t schip Enckhuysen was, is dito Husnoky 
daerover gerecht. Alsoo de Jappanders op de joncke de Fortuyn hun seer 
moetwillich hadden gedragen ende ick den hoochbootsman Husnoky voorsz., 
welckom te commandeéren gants onbequaem ende een slap man was.oversijn 
cleenmoedicheyt bestrafte, prysende daeren tegen voorsz. Goyemon, die sijn 
volck op ’t schip Enckhuysen ende tot Jaccatra in goeder obediëntie seer fray 
gouverneerde, soo heeft hy uut enckele jalousie ende nijt voorsz. Goyemon 
seer vileynentlijck dootgeslagen, welck my seer verdroot, alsoo de Compagnie
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van dien jonckman goede dienst soud hebben genoten. Op sijn gagie is hy te 
quade, doch sal U. E. wel doen, ende geven aen sijn vrouw ende kinderen 
eenige vereeringe, alsoo den overleden sulex wel gemeriteert heeft. Wymaec- 
ten daerna een ander overhooft, dan denselven is noch ondiensticher dan 
voorsz. moorder bevallen.

Met het Jappans stael en connen hun onse smits niet behelpen. Met de 
crabmee by U. E. gesonden en weeten geen ander wech dan deselvige wech 
te worpen. Loot noch spiaulter en is hier niet. Den peper geit tegenwoordich 
tot Bantam 4 realen de sack. ’t Retoer van de bassen hebben toecomende jaer 
te verwachten. Voor den gouverneur van Firando en connen U. E. geen 
metaelen stuck van 2000 senden, alsoo geen van de schepen diergelijeke 
op sijn hebbende, ende sal ’t selvige oock lancksaem bycomen, tenwaere dat 
het expresselijck nut het patria wiert gesonden offvan den vyandt verovert, 
alsoo onse schepen, gelijck U. E. weet, diergelijck niet en voeren.

Van de drie stucken door U. E. met Enckhuysen gesonden, sijnder twee in 
’t proeven geborsten, invoegen dat d’ andre met Jaccatra ende den Smarten 
Leeuw gesonden, die noch niet geproeft en sijn, oock weynich vertrout wor
den. Ick geloove seer wel, als men costi een goet meester hadde, dat aldaer 
wel goede stucken gegoten souden connen worden, maer dewyle het ons aen 
de meester ende cappitael gebreect, sal U. E. wel doen ende hem oock van 
d’ oncosten van ’t gieten ontlasten, latende sulex berusten totdat een meester 
becomen ende de oncosten beter gedragen connen worden.

Het hout sal aen de schepen costi comende gesleten moeten worden; ’t 
gene daerboven overschiet ende herwarts niet gebracht can worden, dient ten 
besten gebeneficeert. Van ’t patria hebben geen cargasoen voor Japan dien- 
stich ontfangen. Het Japanse silver heeft de Chinesen verleden jaer wel be
vallen, alsoo wy daerop 5 per cento verloeren. De brieven voor d’ Engelsen 
sijn haer gelcvert.

Lackwerck, als gescyt is, en begeeren de meesters niet meer gesonden te 
hebben. Daeromme moet U. E. met hetgeene heeft, van twee quaden ’t minste 
kiesen, sendendc herwarts ’t gene niet weder vercoopen can.

Het schijnt, dat Jan Joosten versoect, om sijnne schuit met confyten ende 
muscus te mogen betalen. Is dit de meninge, soo prefereert hem boven andren 
ende laet denselven daermede voldoen, dewyle andre met geit betalen moet. 
Doch en vertrout hem niet meer, dan ’t geraden is. Dcse nevensgaende mis
sive gelesen hebbende, sal U. E. doen sluyten ende denselven Jan Joosten 
overleveren.

Ick versta, dat U. E. wederomme seeckre nieuwe timmeringe heeft doen 
maecken. My verwondert, dat soo grootc oncosten is doende, dewyle aldaer 
soo weynich off gants geen profyten gedaen worden. Derhalven heeft hem
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By dese gaen copien van onse missive ende de pampieren, per de Galliasse 
gesonden, waervan d’inhoude confirmeren. Wy hebben daermedein contan
ten gesonden 28.000 realen. Hoope, dat U. E. alles voor desen wel sal hebben 
ontfangen, weick geerne hooren sullen. Dese gaet per ’t schip den Smarten 
Leeuw, hetwelcke met de Galliasse na Japan hebben gedestineert, eensdeels 
omme den derden tocht op de Maccause caracq te laten doen, ende ten andren 
opdat een van beyde de schepen na Cochin China gebruyct worde. Derhalven 
sal U. E. dito schepen gesamentlijck datelijck na Japan depescheren met al- 
sulcke onderrechtinge als tot vermeesteringe van de caracq geven can. Voor 
mijn paert houde voor goet, dat dese schepen van Patana recht op Maccau 
werden gesonden, alsoo ick ach te den tijt, omme de caracq aldaer te beseylen, 
wel sullen hebben, dewyle de heer Specx verclaert, dat dacr den 25Juny 
souden moeten wesen, doch referere my desen aengaende aen U. E. ende den 
Raet aldaer. Ingevalle U. E. een schip van noode waerc, omme alle den peper 
van Ligor ende Bordelong te becomen, soo sal een van de 2 schepen, die hem 
best dient, daertoe gebruycken, sendende in sulcken gevalle het ander alleen 
naJappan.

Van ’t cargasoen, weick U. E. voor ’t patria dienstich is hebbende en be
comen can en sal geen goet naJappan schepen, tenwacre eeniche clenichedcn, 
maer alles metten eersten herwarts senden, alsoo de meesters seer ernstlijck 
om retoeren sijn schryvende ende hen den Jappansen handel mede niet wel 
bevalt. Byaldien beyde de schepen na Jappan worden gesonden, sal U. E. aen 
heer Specx ordre geven, dat het eene wederomme tijtlijck na Patana terug-

hierinne seer geabuyseert, want meerder eersoud hebben, soo ons in retoer 
gesonden waer ’t gene aldaer ten overvloede gegasteert is. Op ’t nevensgaende 
extract van de heeren mayores gelieve U. E. te letten ende naer desen oock 
te bestellen, datter soo oncostelijcken huys gehouden worde als mogclijck sy 
ende de negotie gedoocht, dacraen ons vrientschap ende de Compagnie 
dienst geschieden sal.

Soo U. E. ons eenich broot, doch niet seer veel, bestellen can, gelijck mede 
eenige goede vierendeelen, sullen ons seer aengenaem sijn.

By dese gaet seecker geit ende eenige goederen van de overleden Jap- 
ponders, weick U. E. ten rechten bestellen sal.

In Jaccatra adi 23 April anno 1617.
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gekeere, omme de retoeren van Patana herwarts te brengen. Wy hebben hier
toe in onse voorgaende ’t schip de Galliassegedestineert, doch en willen U. E. 
daeraen niet binden, maer sullen de vrienden elck schip gebruycken, daer ’t 
bequaemst toe is.

By dese gaet extract van resolutie op ’t stuck van Cochin China getrocken, 
welck goet vinden alsoo naergecomen werde, doch soo door quae informatie 
geabuyseert waren, sal U. E. met den Raet aldaer sulcx rechten ende’tselvige 
metten Swarten Leeuw aen heer Specx advyseeren, mits daerby gevende al- 
sulcke informatie, als van de gelegentheyt van Cochin China is hebbende.

Nevens dese senden U. E. copie ende oock extract van seeckre missiven 
ende ordre van de heeren mayores; U.E. sal alles ernstclijck gelieven teover- 
sien, naercomende ’t gene hem is aengaende, mits alle mogelijeke diligentie 
doende omme metten eersten herwarts aen groote retoeren te senden, inson- 
derheyt groote quantiteyt peper, rouwe syde, benjuwijn ende gommelacco, 
maer geen porceleyn altoos, hetwelcke ten hoochsten gerecommandeert zy. 
De prijs van de rouwe syde stellen de meesters tot op 160 ende 170, doch en 
laet se niet, al soud U. E. meer moeten geven.

Tot U. E. verlossinge sijn wy met dit schip sendende den heer Gerret 
Fredericx Druyff, doch alsoo denselven eerst in ’t landt comt ende hem de 
gelegentheyt aldaer onbewust is, versoecken wy andermael, dat U.E. noch 
een jaer gelieve te continueeren, mits dito Druyff by hem houdende, opdat 
interim de practica aldaer become, ende als U. E. tijt uut is ende herwarts re
solveert te keeren, soo sal aen dito Druyff alles over transporteren, mits den
selven ten besten van de Compagnie goede informatie gevende ende dese acte 
van authorisatie overleverende.

Heer Specx versoect instantelijck om selffs na Couchin China te mogen 
varen, waerop, gelijck U. E. per nevensgaende copie can sien, geen ander be
scheet en geve, dan dat hy derwarts vaere, soo sijnne boecken en reeckeningen 
clacr sijn; doch twijffele, off hy claer geraecken sal, ende nochtans metten 
Swartcn Lee tav nootlijck imant dienende te gaen die practica sy, willen wy 
U. E. gebeden hebben, hierover met den Raet den besten orber te schaffen, 
alsoo ’t selvige aen hem ende den Raet mits dese remitteeren.

In Jaccatra adi 23 April anno 1617.
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134. — INSTRUCTIE
VOOR D’E. RADEN, GAENDE MET DE SCHEPEN DEN SWARTENLEEUW, 

DE GALLIASSE OFF ANDRE NA JAPPAN ENDE COUCHIN CHINA,
23 APRIL 1617.

De vrienden sullen van hier op ’t alderspoedichste recht door na Patana 
seylen, sonder ievers aen te loopen, tenwaere dat de Bergerboot, voor Jamby 
leggende, by geval in ’t gesichte cregen ende denselven sonder merckelijck 
verlet verspreecken conden, in welcken cas van hem alsulcken advijs mede- 
nemen sullen, om aen heer Hendrick Jansz. te rapporteren, als van Jamby 
hebbende sijn, sonder naer advijs van boven te vertoeven.

Soo niet noodich is een van twee schepen in Patana gelaten worde omme 
alle den peper van Ligor en Bordelon te becomen, sullen de vrienden mette 
schepen den Swarten Leeuw ende de Galliasse gelijck mede alsulcke als op 
onse missive in Patana daerby mogen werden geordonneert, op ’t alderspoe
dichste gesamentlijck van Patana vertrecken, doende alsulcken coers als by 
den Raet in Patana sal worden bevonden, omme de Portugeesse caracq van 
Maccau op Nangesacq varende, te mogen rescontreeren ende vermeesteren; 
’t gene in desen te considereren en delibereren staet, is off recht door Maccau 
sullen seylen, off tusschen de Lequeos byhouden sullen, dan off de caracque 
onder ’t landt van Jappan waernemen sullen, ’t zy dan met cruyssen off ter 
bequame plaetse geanekert.

Byaldien de caracq een dach 2 a 3 voor de compste onser schepen in 
Nangesacq ware geariveert, gelijck het gebeurde doe de Leeuw met Pylen de 
tweede reys in Jappan ariveerde, sullen de vrienden dito caracq aldaer assal- 
teren, trachten te vermeesteren ende daermede doorgaen, wel te verstaen by
aldien soo tijtlijck ariveeren, dat de goederen niet gelost en sijn, onaengesien 
’t gene hierover in Jappan soude mogen ontstaen, mits dat heer Jacques Specx 
hiervan verwitticht worde, opdat alle saecken daerop nabehooren werden ge
recht; ende ingevalle de caracque in dito haven werdc vermeestert, sal heer 
Specx trachten den Keyser ende regenten van Jappan met redelijeke ver- 
reeringe te appaiseeren, ende soo het niet geschieden cost ’t comptoir op- 
breecken ende van Jappan vertrecken.

Ingevalle de caracq op d' uutreyse gemist wort ende onse schepen soo laet 
op Jappan ariveeren, dat het beste off meeste goet uut dito caracque gelost 
waere, en sal men deselve in de haven van Nangesacq niet bespringen, maer 
sal alsdan een van de 2 schepen datelijck weder terugge van Patana werden 
gesonden, omme de last van daer herwarts te brengen, mits dat heer Specx 
daerinne scheepe ’t gene voor dese quartieren gereet hebben sal.

Het ander schip, welck \vy provisionelijck den Swarten Leeuw schicken te
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sullen sijn, sal inJappan ten uuttersten gehouden worden omme te trachten 
voorsz. caracq in ’t wederkeeren na Maccau te vermeesteren, ter plaetse daer 
sulcx by den Raet best geraden sal worden bevonden.

Ende soo dito caracq in ’t gaen ende keeren gemist wort, sal voorsz. schip 
den Smarten Leeuw alsdan van Japan na Cochin China seylen met alsulcken 
cappitael als heer Specx van Firandosal connen uutmaecken endeby Hendrick 
Jansz. in Patana gemist can worden, omme te onderstaen off men aldaer met 
de Chinesen sal connen handelen.

Tot desen eynde sal by den Raet in Patana ofte Firando uut den naem van 
d’E. heer gouverneur gennerael een missive aen de coninck van Couchin 
China geformeert worden, inhoudende naer behoorlijeke ceremonie vrient- 
lijck versoeck om aldaer te mogen negotiëren.

Het schip in de baye van Cochin China geariveert wesende, sal dese missive 
door eenige gecommitteerde aen voorsz. coninck overgelevert worden; met 
alsulcke vereeringe als den Raet goet vinden sal.

Soo daerop reciproce vrientschap aengeboden ende gehouden wort, sal 
men met de Chinesen na merctganck handelen ende opcoopen ’tgene de Com
pagnie dienstich is, sonder nochtans eenich off merekelijek cappitael aen landt 
te vertrouwen, mits neerstelijck onderstaende hoe voordesen de Compagnies 
dienaers ende goederen aldaer verongeluct sijn, omme te sien off noch iets 
voorhanden waer ende becomen can worden.

Alsoo, Godt beter ’t, voor desen de boosaerdicheyt van de Cochin Chinders 
by d’onsen geexperimenteert is, sullen de vrienden gewaerschout sijn (byal- 
dien hun vrientschap wierde aengeboden ende vrientlijck by hen quamen te 
handelen) de Cochin Chinders geensints te vertrouwen, gelijck mits desen aen 
de Raet wel expresselijck ordonnerende sijn, dat ghylieden het volck aldaer 
geensints vertrouwen sult, dat ghylieden niet verder met het schip in de bocht 
off niet naerder de wal loopen sult, dan de gelegen theyt gedoocht, om altoos 
vryelijck met een canon te mogen spelen ende niet overvallen te worden, 
waerover U. E. op ’t hoochstc recommanderen het schip gestadelijck slach- 
vaerdich ende altoos goede wacht te houden, sonder meer dan 4 a 5 mannen 
tseffens aen landt te laten, al waer het oock, dat de vrientschap daeromme 
soud moeten werden gebroocken.

Ingevalle de vrientschap van de coninck geweygert offd’ antwoorde te lange 
gedilayeert worde, sal men datelijck alle de Chinese joneken, die gereet 
voorhanden sijn ende becomen condt, aenslaen ende in arest nemen, sonder 
deselvige nochtans te beschadigen, maer sullen de vrienden in sulcken cas 
haer uut de joneken doen overgeven alsulcke goederen, als ons dienstich sijn, 
mits de Chinesen daerover betalende soovcele ’t selvige in China gecost heeft 
met ontrent 15 percento avance; ende al de joneken ende goederen, die men
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- niet en sal connen betalen, sullen de vrienden na Patana off Sangora voeren, 
alsoo wy hoopen tegen dien tijt aldaer cappitacl te bestellen, ’t Gene de Com
pagnie dienstich is, sal de Chinesen aldaer, te weten in Patana off Sangora, 
aflgenomen ende met 25 percent© avance betaelt worden, tenwaere dat om 
goede redenen anders geraden wierd gevonden. Dit aldus met de Chinesen 
geëxecuteert sijnde, zal men haerlieden insinueercn ende waerschouwen, dat 
hun op een ander tijt wachten weder in Cochin China te kecren, off oock na 
Manilha te gaen, op pene, dat sonder genade haere joneken ende goederen, 
die men becomen can, geconfisqueert sullen worden; dan soo met ons be- 
geeren te handelen, sal men haer plaetse, welck daertoe bequaemst is, apoin- 
teeren ende aenwysen, met belofte, dat men aldaer met hun vrientlijck sal 
handelen ende dat alsoo getracteert ende bejegent sullen worden, dat hun 
des sullen hebben te bedaneken.

Touscherende die van Cochin China, in cas van quae riscontre als vooren, 
sullen hun de vrienden voor de schade, aldaer geleden, met represaille op die 
van Couchin China valeeren, doende den coninck met de sijnne alle moge- 
lijcke affbrcuck.

Belangende de Japponders, die men aldaer soud mogen bejegenen, soo 
hun stil ende neutrael houden, sal men deselvige mede in ruste ende vreede 
laten, sonder hun off oock andre neutrale natie in ’t minste aen haereschepen, 
goederen ende persoonen te offenceeren.

Wy recommanderen de vrienden alle gelegen theyden neerstclijck te onder- 
soecken ende ernstlijck regart te nemen, off iwers een bequame plaetse, ’t sy 
aen de vaste custe off op eylanden, souden connen ontdecken, die bequaem 
sy tot verseeckerdc residentie, omme aldaer de Chinesen te trecken ende met 
hun te mogen handelen, gelijck de Portugiesen in Maccau doen, want byal- 
dien tans off morgen den handel in China niet becomen connen, sal men 
moeten Maccau aen tasten, off selffs ontrent China plaetse begrypen.

De vrienden sullen oock gewaerschout wesen, wel voorsichtelijck water te 
doen halen, opdat hun geen volck (gelijck de Hoope ende andre schepen ge
beurt is) afgeslagen worde.

In ’t gennerael sy U. E. gerecommandecrt en volgens ordre van onse hooge 
overheyt ende mayores bevolen, deSpangiacrden, Portugiesen endcadheren- 
ten alomme, waer die rescontreren condt, alle mogelijeke affbrcuck te doen, 
trachtende hun met haere schepen, galleyen, fregatten ende andersints te ver
meesteren, ende byaldien eenige comt te veroveren, sullen U. E. onder be- 
hoorlijck register ende goede verseeckeringe herwarts brengen haere per
soonen, goederen ende schepen na de gelegen theyt vereyscht ende gedoocht.

Eenige Chinesen, na Manilha varende, bejegenende, sullen deselvige mede 
aenhaelen ende de goederen prijs maecken, gelijck met de joneke voordesen
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135. — JAMBI.
AEN A. SOURY, PER DE VALCK, 23 MEI 1617.
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door den Sivarten Leeuw tot Bantam gebracht, gedaen is; doch alle andre 
Chinese joncken, gelijck mede Japanse joncken ende alle andre neutrale 
natie, die ghylieden sout mogen bejegenen, sullen U. E. vry en vranck laten 
passeeren ende repasseeren, hun alle vrientschap ende faveur betonende, 
sonder oock overlastigen ondersoeck te doen na de Chinesen, dieopManilha 
souden mogen varen, opdat de joncken op Patana herwar ts ende ter plaetse 
varende, daer wy sijn handelende, onder alsulcken pretext niet beschadicht 
worden.

In Cochin China verricht sijnde ’t gene daer in cas van vrientlijcke hande
ling off oorloch voor mach vallen ende gedaen can worden, sullen de vrienden 
met het retoer na Patana seylen, omme vandaer op ’t spoedichste weder her
warts te keeren, ’t en waer door noot nae ’t mouson niet wachten mochten, in 
welcken gevalle weder na Japan sullen mogen keeren, maer anders niet.

Heer Nieuroode advyseert ons, dat tusschen Couchin China ende Canton 
een seer bequame plaetse soud wesen, genaemt Quynham, hebbende soo 
grooten riviere, dat alle joncken ende schepen, hoe groot die oock sijn, binnen 
mogen, daer groote abondantie van rouwe syde te becomen soud sijn. Item, 
dat daer 7 a 8 Japanse joncken jaerlijck sijn ladende, ende dat aldaer goeden 
acces ende negotie becomen souden, waerover de vrienden recommandeeren 
hiervan na gelegentheyt naerder te vernemen off naerder ondersoeck te doen.

Gegeven in ’t comptoir Jaccatra adi 23 April anno 1617.

Tsedert mijnne jonckste gesonden per de Bergerboot ende ’t jacht Vlis- 
singen, daervan by dese copie gaet, sijn ons den 18 stanti over Japara gewor
den U. E. missiven van 10 February ende 6 April, dewelcke seer aengenaem 
sijn, vermits met groote devotie na tydinge waren verlangende, omme ons na 
den eysch van saecken te mochen rechten.

Touscherende de twee Chinesse joncken, costi geariveert, volgens onse 
voorgaende ordre, welcke mits desen andermael confirmeren ende renoveren, 
sal U. E. uut dcjoncquen sonder simulatie off eenich respect alle den peper 
doen lichten, mits deselvige betalende ten pryse als in Jamby is geldende, wel 
te verstaen soo den prijs onder 4 realen ’t picol sy, maer hoger wesende, sal 
U. E. evenwel niet meer dan 4 realen voor ’t picol geven. Ten hoochsten 
recommandeere, bidde ende bevele U. E. alsulcke ordre te stellen, dat de 
joncken niet ontsnappen ende datter niet een picol vervoert worde, want de 
Compagnie daeraen grooten dienst geschieden sal. Aengaende de Siamse

16



242 Jambi, 23 Mei 1617.

1

L ■

r!fd

■

jii

S4

joncken (is ’t niet gedaen), laet daeruut mede alle den peper lichten, mits de- 
selvige ten voorsz. pryse betalende. De vermetelheyt van den Chinesen toick 
hebbe verstaen, ontsiet die niet. Vaert met de saecke voort, gelijck de welstant 
van de Compagnie vereyscht: sijn machtbravade sal wel vallen. Tot Bantam 
hebben wy mede soo eenen vrient, dewelcke soo verde in ’t hoff gedrongen 
is ende soo grooten authoriteyt gebruyct heeft, dat hy de name van pangoran 
China becomen heeft, dan ’t en scheelde niet veel off dien coninck waere in 
den loop gebleven, doen wy de Chinese joncken in arest namen. Doch alsoo 
de joncken die reys voor 3000 sacken a 38 realen de 10 hebben gerelascheert, 
is hy weder wat verquickt; dan sullen, soo ’t niet betert, malcanderen naer 
desen wel anders leeren kennen. Den tijt is noch niet gecomen, maer naby.

Het sal goet wesen, dat U. E. het voorneemste cappitael in de schepen 
schepe, eer de Chinese joncken aentast, opdat die van Jambi hun niet weder 
valleeren, mits daerna niet meer lossende dan tot den dagelicxsen handel van 
noode heeft ende dat tottertijt de wonde dootgebloet sy; hoewel voor seecker 
achte, die van Jamby hun wel stille sullen houden, gelijck den pangoran van 
Banthem gedaen heeft, dan voorsichticheyt moeten in allen gevalle ge- 
bruycken.

Aengaende den peper van May Pegu ende Codgia Baua, door U.E. gecocht, 
sy hebbense in Japara andermael ten dierste vercocht; derhalven sal U. E. 
hun dringen, occasie becomende, de beswooren vercoop te voldoen.

In de missive door den coninck van Jhoor aen U. E. geschreven, is hy 
versoeckende 5 vaten cruyt, met eenige amonitie van oorlog. U. E. sal dito 
Majesteyt 2 a 3 vaten cruyt, lont ende eenige mosquetten toesenden, mits 
d* ambassadeur aenseggende, dat ick van meninge ben cort na desen noch 2 
schepen per costi te senden, omme den peper in een van de schepen geladen 
wesende, de resterende daerna een tijt lanek ontrent Mallacca tegen onsen 
gemenen vyant te gebruycken; derhalven dat sijnne Majesteyt daermedealle 
mogelijeke vrientschap ende faveur sullen betonen. Off dit jaer in die quar- 
tieren met meerder macht grooter attent gedaen sal worden, en weete niet, 
alsoo van d’ heer Gennerael ende onse vloote noch geen tydinge hebbe.

Dese gaet als nu per ’t schip de Valck\ de schepen, die na desen disseg- 
neeren te senden, sullen wesen, int Godt gelieft, ’t Wapen van Zeeland/, 
d’ Orangeboom, ende ’t jacht de Halve Maen, ten eynde dat het jacht d’ Orange- 
boom eerstelijck worde geladen om datelijck herwarts te keeren, ende dat daer
na alle de resterende peper in ’t Wapen van Zeelandt werde gescheept, opdat 
al de resterende schepen tegen den vyandt mogen werden gebruyct, het- 
welcke U. E. per advijs diene, doch laet interim in voorgaende schepen laden 
alle den peper die voorhanden is, want men canse daerna wel weder over
schepen.
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Hier wort tegenwoordich een vlot gemaect, welck ontrent 40 a 50 lasten 
sal connen voeren. Ick hadde gedacht U. E. ’t selvige toe te senden, opdat de 
peper met gemack de rivier van Jambi offgebrocht mocht worden. Dan ’t en 
sal aldaer na U. E. advijs vooreerst niet van noode weesen. Daeromme ben 
in twijffelen, off hetselvige vlot na Japara senden sullen, alsoo het daer mede 
seer dienstich wesen sal.

Met dit schip de Valck sijn wederomme gaende in contant 8000 realen met 
een cargasoen deden. Inployeert alles ten besten in peper. Meer geit sal U.E. 
met de volgende schepen geworden. Daeromme, soo U. E. gebraecke, hout 
dejoneken op, totdat ander geit becomt.

Dat U. E. in den Gouden Leeuw gescheept heeft 131 picol peper is wel ge- 
daen. De Heere geve, ’t selvige alhier met een goet retoer keeren mach.

Hoe den coninck van Jamby die van Mallacca ontsiet, ende wederomme op 
de Nederlantse goedertierenheyt heeft gesondicht, hebbe aen sijnne doen ver- 
staen. Dewyle het onrecht ende d’injurie, welck daerin gedaen is, lichtelijck 
connen wreecken, is de swaricheyt cleen, doch bekenne met U. E. dat sulex 
swaer om dragen valt; dan met lanckmoedicheyt (als die niet te lanek en sy) 
sullen alles verwinnen.

Voor desen hebben geseyt, voor den coninck ende cappiteyn Moor van 
Jambi iets raers met eenige schriftelijcke complimenten senden souden. U. E. 
sal door imant van de cooplieden der schepen (in voegen ende maniere als off 
daertoe expresselijck gesonden was) aen voorsz. coninck ende cappiteyn Moor 
alsulcke vereeringe laten doen, van ’t gene in de schepen sy ofte aldaer heeft, 
als metten andren geraden sullen vinden, mits latende excuseeren, hoehaere 
missiven verongeluct ende ons niet ter handt gecomen sijn, voorts allen goeden 
wille, faveur, assistentie ende dienst aenbiedende, en oock betonende, daer 
’t sonder nadeel van de Compagnie geschieden can. Ten laetsten, soo doet 
van onsen twegen herdeneken ende beclach doen, hoe sijnne Majesteyt voor 
desen de Portugiesen toegewesen heeft de helft van ’tgene haerlieden buyten 
sijnne limite, naer recht des oorlochs affgenomen was, gelijck mede, dat nu met 
leetwesen verstaen hebbe, wat injurie en onrecht ons aengedaen is, dat den 
coninck U.E. affgenomen ende de Portugiesen wedergegeven heeft het volck 
ende goederen dergenen, die gemeen t hadden d’ onsen binnen sijnne riviere 
te vermoorden, daerover ter contrarie een ander oordeel hadde behoort te 
geven. Derhalven dat ick wegen onse meesters ende d’E. heer Gennerael sijnne 
Majesteyt vrientlijck bidde, de saecke te redresseren ende naer desen onpar- 
tydich vonnis te wysen, want de cleenachtinge anders soo groot wesen soude, 
alsoffden coninck ons geen justitie waerdich achte, hetwelcke by de Neder
lantse natie niet wel geleden can worden, doende voorts toe ende off’t gene 
den tijt soude mogen vereyschen. Ende soo naer desen hierop geen beterschap
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*) „Nota. Aen den coninck van Jamby, den cappiteyn Moor van Jamby, den coninck van 
Palimban met dito Valck geschreven’’.

Wort mits desen geordonneert aen den heer Abraham van Bree, oppercoop- 
man, ende Pieter Jansz. Groot, schipper van ’t schip de Valck, van hier op ’t 
alderspoedichste recht door na Jamby te seylen ende voor de riviere gecomen 
wesende, naer te comen d’ ordre, die U. E. aldaer van onsentwegen door heer 
Andries Soury sal worden gegeven.

Ende in gevalle U. E. eenige Spangiaerden, Portugiesen off adherenten in 
schepen, fregaten, joneken off andersints comt te rescontreren, soo sult alle

ii
comt, sal U. E. sich het oordeel van den coninck in diergelijeke saecke niet 
onderwerpen ende alle veroverde persoonen ende goederen van der handt 
scbicken, verwachtende voorder naerder bescheet. De persoonen off edelen, 
daervan U. E. assistentie, hulpe ende faveur becomen can, doet die medeelck 
bysonder een redelijeke vereering.

Alsoo den coninck van Palimban per missive versocht heeft een vrypas voor 
sijn joneken ende volck, welck na den Mattaram souden mogen varen, hebben 
wy goetgevonden ’t nevensgaende te senden. U. E. sal ’t selvige met eerster 
gelegentheyt dito coninck doen behandigen, mits daerby sendende een ver- 
eeringe, die waerdich sy ontrent 50 a 100 realen, na dat best geraden vinden 
sal, doende voorts de gelegentheyt van Palimban ondersoecken, gelijck voor 
desen geadvyseert hebbe.

Heer Casembroot heeft ons een missive, in Malleys geschreven, gebracht, 
inhoudende in substantie, hoe ’t jacht Vlissingen in Andrigiri vol peper geladen 
is; dat men de plaetse daer mede niet verlaten, maer wederkeeren soude, ende 
voorts een versoeck van 4 jachten tot assistentie van den coninck van Jamby; 
dan desen brieff is sonder siap off onderteekening. Wy willen geerne hooren, 
hoe d’Engelsen in Andrigiri gevaren sullen wesen, ende sooder apparentie is 
omme aldaer wederomme partye peper te becomen, souden wy niet onge
raden achten, indien de gelegentheyt toelaet, dat U. E. derwaerts wederomme 
imant sondt, mits eenige vereeringe met schriftelijcke complimenten aen den 
coninck sendende.

Soo U. E., gelijck voor dese hebbe geseyt, niet gesint is langer te continu- 
eeren, sal sich toecomende N. Weste moeson herwarts vervoegen.

In ’t jacht Cleen Hollandia, ontrent de eylanden van Jaccatra adi 23 May 
anno 1617 ').
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mogelijcke diligentie doen omme deselvige te vermeesteren, endeeenige ver
overende sult haere persoonen ende goederen in goede verseeckeringe onder 
behoorlijck register houden ende herwarts brengen, off ter naeste plaetseaen 
die van de gennerale Compagnie, daer ’t behoort, overleveren, omme ten 
besten van de Compagnie geapliceert te worden.

Soo U. E. eenige joncken off prauwen van Palimban rescontreert, laet de
selvige vry onbeschadicht passeren ende repasseren, mits hun alle mogelijcke 
assistentie ende faveur betonende, gelijck mede alle andre neutrale natie, doch 
degene, die het na Malacca souden hebben mogen gemunt, sullen U. E. van- 
daer elders doen wenden, sonder deselvige nochtans tot nader ordre te be
schadigen.

Gegeven in ’t comptoir Jaccatra adi 23 May anno 1617.

U. E. missive van den 5 April passato hebbe wel ontfangen, gelijck mede ’t 
packet met diamanten, draeckenbloet ende rottang, daerinnegescheept, waer- 
vooren ’t comptoir Succadana gecreditteert is. Den vercoop der deden hebbe 
verstaen. Tegenwoordich en connen geen andre senden, alsoo qualijck versien 
sijn. Met loyang, lankijns, candekijns, cariams, loot, groff porceleyn noch 
corael can voor dees tijt mede niet gedaen worden. Wy sullen den eysch in 
gedachtenis houden, omme U. E. ter gelegener tijt te versien. Hoeden handel 
der diamanten toegaet hebbe verstaen. ’t Is verdrietich, dat soo seer ge
dwongen ende gebrcydelt worden*- Verandering ende remedie sal den tijt 
geven. Interim dient U. E. te trachten om met eenige vereeringe faveur ende 
preferentie in den handel der diamanten te becomen, totdat het Godt anders 
geve. Met alle gelegentheyt sal U. E. ons senden sooveel rottang becomen 
ende ’t jacht bequamclijck voeren can. Sisicq, was ende draeckenbloet sullen 
telcken reys mede verwachten. Was hebben tegenwoordich grootelijcx ge- 
breck, doch sult veradverteert sijn, geen meer alsulcke bollen was te senden 
als voordesen gesonden sijn, want deselvige niet dan aerde sijn ende gants 
niet deugen. De cassissijn hierop 10.000 per reael geweestendegelden tegen
woordich 16.000 per reael.

Dese gaet wederomme per ’t jacht Cleen Hollandia over Japara, vanwaer 
U. E. door Heer Pieter de Carpentier gesonden sullen worden 4000 realen in 
contant, welck ten besten aen diamanten ende voorsz. waeren imployeren
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sal, mits voorsz. jacht weder herwarts sendende met alsulcke retoer gcreet is 
hebbende. Mits desen is een persoon tot bottelier gaende.

Soo U. E. Cornelis Pietersz. ende Frederick Evertsz. niet en dienen, sentse 
herwarts aen.

’t Is wel gedaen, dat U. E. d’ Engelsen geweygert heeft, een persoon met 
ons jacht herwarts te voeren. Soo Oochsken weder in Succadana keert, o ff 
oock eenige andre overloopers, belasten wy U. E. ende alle degene in dienste 
van de Compagnie wesende, mits desen wel expresselijck haerlieden in d’een 
offd’ander voegen, ’t sy hoe het mocht wesen, levendich off dootteaprehen- 
deren ende herwarts te brengen, sonder aen te sien watter van ontstaen mocht, 
want de misdaet van Oochsken is-te groot. Anthonio sal U. E. mede sonder 
aensien doen aprehenderen ende met dit jacht herwarts senden. Voorwaer de 
cleenharticheyt is te groot, dat U. E. alsulcke schelmen vry acces, in- ende 
uutganck binnen de logie toestaet. Durven d’Engelsen sonder schaempte 
diergelijcke persoonen aenhouden, behooren wy ons voorwaer te schamen 
sulcx te gedoogen. Derhalven sy U. E. dese saeckc andermael ten hoochsten 
gerecommandeert ende bevolen.

De prauwe is door anachoda Radia Waly tot Japara gelevert. Nevens dese 
worden U. E. gesonden 5 isere pannen, 2 datchijns ende ’t gene voorder ge- 
eyscht heeft. Aengaende U. E. verlossinge, soo gesint is langer te continu- 
eeren, laet my sulcx weten ende wat beteringe pretendeert, soo sullen U. E. 
in nieuw aennemen offverlossinge voldoen, eer de schepen dit jaer vertrecken.

In Bantam adi 25 May anno 1617.

138. — JAPARA.
AEN VAN DEK MAROT, PEK CLEEN HOLLAND IA, 25 MEI 1617.

Alsoo wy goetgevonden hebben den heer Pieter de Carpentier per costi te 
commiteeren, sal U. E. denselven niet alleene credit, gehoor ende geloof 
geven, maer oock sijnne ordre naercomen, dewyle wy verstaen den dienst 
der Compagnie-sulcx is vereyschende. Wy hebben corteling van U. E. 3 mis
siven ontfangen, gedatteert den 24 April, 9 ende 12 stanti, daerop voor dees 
tijt niet repeteren sullen, vermits my in alles op den brenger ben refererende.

Godt sy gelooft, die ’t Wapen van Amsterdam ende Hoorn behouden heeft. 
Dan ’t is my van harten leet, dat soo slechtelijck gekeert sijn ende den Com- 
pagnie’s welstant niet anders beherticht worde. De Heere geve, dat het eens 
mach beteren.

In Bantam adi 25 May anno 1617.
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140. — MEMORIE
VOOR DEN HEER PIETER DE CARPENTIER, VARENDE MET HET JACHT 

CLEEN HOLLANDIA NA JAPARA, 25 MEI 1617.

139. — JAPARA.
AEN PIETER DIRCX DEUCHT, PER CLEEN HOLLANDIA, 25 MEI 1617. f
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Andre dienst hadden wy van ’t Wapen van Amsterdam verhoopt. Dit is nu 
de tweede dutreys, daervan de Compagnie een irreparabile schade soudecon- 
nen overcomen. De Heere wil ’t degene vergeven, die daervan oorsaeckesijn.

U. E. missive van den 12 stanti is ons den 18 dito tot Jaccatra geworden. 
Wy hebben goetgevonden, den heer Pieter de Carpentier per costi te com
mitteren; derhalven sullen niet breder sijn, maer aen deselven refereren.

In Bantam adi 25 May anno 1617.

U. E. sal trachten op ’t alderspoedichste Japara te beseylen ende soo haest 
daer comt, datelijck ordre stellen, dat de schepen ’t Wapen van Amsterdam 
ende Hoorn op ’t alderspoedichst geheel vol rijs geladen worden, soo witten 
als bruinen rijs, welck gereetst te becomen wesen sal, mits dito schepen (ge
laden wesende) gesamentlijck offelck byzonder, na den tijt medebrengt, met 
aller yle na Jaccatra sendende.

Ende alsoo wy verstaen den oppercoopmanjacob van derMarctseerqualijck 
dispoostis.sal U.E. ernstlijck opsijnnen persooneletten endedaerover metten 
Raet disponeren na den welstant der Compagnie soude mogen vereyschen.

In Japara zal U. E. ordre geven, dat zooveel aracq gecocht ende versamelt 
worde, als men becomen ende bergen can, latende daertoe uut het Wapen 
lichten soovecl leggers als gemist connen worden, ende de schepen ’t Wapen 
ende Hoorn vol rijs geladen wesende, sal U.E. in Japara ordre laten dat weder 
opnieuws groote partye rijs gecocht ende versamelt worde, gelijck mede olie 
ende drooge visch.

Uut het Wapen van Amsterdam sal U. E. lichten 4000 realen in contant 
ende ’t jacht Clcen Hollandia daermede met onse missive in Succadana sen- 
den, disponeerende voorder over ’t resterende geit na den eysch vansaecken.

Laet ons met eerste gelegentheyt weten alle de bescheeden, welck ’t schip 
Hoorn is medebrengende, off die na hem tot Japara souden mogen ariveeren.

Verricht hebbende ’t gene in Japara te verrichten soud mogen wesen, sal 
U. E. sich met het eerste oft leste schip, na gelegentheyt van saecken, weder 
herwarts vervoegen.



248 Memorie, 25 Mei 1617.i
■

141. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURY, PER ’T WAPEN VAN ZEELANDT, 8 JUNI 1617.

Ende met de schepen sal U. E. tot Jaccatra een goede partye levendige 
hoornbeesten doen brengen, gelijck mede 3 a 4 paerden. Ingevalle U. E. in ’t 
gaen oft keeren ontrent Cherebon comt te vervallen, soo doet de plaetseaen, 
soo 't sonder verlet can geschieden. Besoect den coninck ende geeft hem 
eenige vereeringe, omme denselven vrientlijck t’ interteneren, totdat de ge- 
legentheyt presenteert omme aldaer een schip off schepen met rijs te doen 
laden.

In Bantam adi 25cn May anno 1617.

Tsedert mijnne jonckste per ’t schip de Valck gesonden, waervan mits desen 
d’inhoude confirmeere, hebbeopden 7 stanti tot Banthein per de smacq ont- 
fangen U. E. aengename van de 12 May passato ende seer geerne verstaen 
de tydinge van Manilha, Malacca ende costi. Van Manilha hebben hier alsnoch 
gants geen tydinge, doch vertrouwe dat mettertijt wel wat goets vandaer be- 
comen sullen.

Dese gaet met de schepen ’t Wapen van Zeelandt, d’ Oranjeboom, ’t jacht 
de Halve Maen ende fregat Jaccatra. Tot wat eynde deselvige sendende sijn 
ende wat ordre hun gegeven hebben, sal U. E. per nevensgaende instructie 
connen sien, waeraen my gedrage. Voor desen hadden wy gedocht, de Chinese 
joncken dit jaer met den peper te laten passeren, vermits verstaen hadden seer 
weynich peper in ’t landt was ende ’t nieuw gewas seer schoon staet. Dan de 
saecke wat verder ingesien sijnde, hebben naderhandt eyntlijck geresolveert, 
het weynige, dat inne souden mogen hebben, daeruut te doen lichten, mits 
deselve betalende tegen 4 reael ’t picol, ende deseschepen d’executie bevolen, 
als per voorgemelde instructie blijct. U. E. sal van gelijcken uut de Chinese 
joncken (die dit jaer vandaer souden mogen vertrecken) doen lichten alle den 
peper, die men daerinne vinden sal, ’t sy hoeveele off weynich het soude 
mogen wesen, mits deselvige mede tegen 4 realen ’t picol, als geseyt is, be
talende. Stellende oock alsulcke ordre, dat door de joncken van Cambodja 
ende Siam mede geen peper vervoert werde, doch sal U. E. hun na den tijt 
wel meer dan aen de Chinesen daervooren betalen, opdat d’onschuldige haer 
cappitael niet vercort worde.

’t Nieuwe gewas staet tot Banthem soo schoon, dat hetselvige na gissing 100 
a 120.000 sacken peper opbrengen sal, doch ’t regiment is soo snood, dat na
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apparentie wederomme eenige guyterye sal worden gepleecht. Daeromme 
' sijn genootsaect resoluite ordre te geven, omme sooveel peper in voorraet te 
becomen als doenlijck sy, opdat d’Engelsen ende Francen een voordeel mogen 
affsien ende alles in dwang werde gehouden.

Soo ’t jacht d’ Orangeboom uut de 7 joncken van Banthem sijne last niet be- 
comt, maer costi comt, gelieve U. E. ’t selvige datelijck weder herwarts te 
senden metsijnnen volle last, off den peper voorhanden wesende, alsoo dito 
jacht, by d’heeren mayores gedestineert is als jacht d’advyse datelijck met 
sijnne last nae ’t patria te keeren, ende alsoo van meeninge sijn ’t Wapen van 
Zeelandt mede metten eersten volladen naer huys te senden, vermits de Camer 
van Zeelandt seer verachtert is, ende van hun geen ander scheepen voorhan
den sijn, sal U. E. ordre stellen, dat dito schip ontrent primo a halff October 
weder herwarts keere met alsulcke peper als alsdan gereet hebben sal. ’tGene 
U. E. na dien tijt soude mogen becomen, sullen daerna met de Bergerboot 
verwachten. In d’ instructie, heer Comans medegegeven, hebben wy op U. E. 
ende den Raet gercfereert, ordre gestelt te worden, werwarts de schepen 
seylen off hun onthouden sullen, omme op den vyandt de meeste advantagie 
te becomen. Derhalven sal hierop ernstlijck letten ende ordre stellen.

Dese schepen hebben wy in contant medegegeven te weten ’t Wapen van 
Zeelandt, soo in realen als Jappans silver 20.000 realen, ende ’t jacht Orange
booni 12.000 realen, ’t Gene daervan per costi niet nodich is, sal U. E. gelieven 
datelijck met eerste gelegentheyt weder herwarts te senden, alsoo het hier wel 
te pas comen sal, vermits ons hebben ontbloot, opdat costi geen geit ont- 
breecken soude.

Belangende Palimban, soo ’t niet gedaen en is, sal U. E. wel doen ende 
derwarts imant met eenc rcdelijcke vereeringe senden, gelijck voor dese hebbe 
geadvyseert. Den eysch van de verlooren bas dient met eenige vereeringe 
mede te voldoen. Ick achte, dat deselvige bas noch by ons in esse is, dan ’ten 
soud geen gratie hebben, dat mense weder gave.

Dat d’Engelsen haer volck in Andrigiri vermoort is, sal by hen geleden 
moeten worden. Diesnicttegenstaende en vinde niet ongeraden, dat derwarts 
wederomme een jacht werde gesonden, soo het de gelegentheyt gedoocht, 
mits dat alsulcke ordre werde gestelt, dat d’onse in ’t jacht altoos meester 
blyven en niet overvallen worden. Precise ordre en geve in desen niet, dan ben 
de dispositie op U. E. ende den Raet remitterende.

By dese is aen d’oude en oock den jongen coninck in Malleys antwoort 
gaende. U. E. sal elck sijnne missive overleveren, mits daerby aen elk een 
vaetgen cruyt met een roer off een cleene bas vereerende. Ende opdat U. E. 
d’ inhoude kundich sy, is hiernevens translaet gaende. Tymen Michielsz. heeft 
de Malleysse brieven geschreven, derhalven off desen per avontuere qualick
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gestelt ware, gelieve U. E. de faulte te rechten. Den jongen coninck was cruyt 
te coop eyschende, daeromme sijn aen elck wat sendende.

De vercoop sal U. E. excuseeren, mits hun soo nu, soo dan met vereeringe 
voedende, ’t Gene daertoe van noode heeft, sal U. E. van onsentwegen uut 
de schepen lichten.

Uut de schepen sal U. E. drie a vier assistenten lichten, opdat de plaetse 
dubbelt versien sy ende de taele ende practica werde geleert. Verscheyde 
Hollantse brillen sijn nevens dese gaende. De brieff van Kitchil Jappan is een 
van de Chinese schippers medegegeven, sijnde den Swarten Leeuw > die na 
Cochin China gedestineert is, overlange vertrocken.

De monster van barou pegu o ff gommelacca is seer schoon. Alsulckesoude 
voor ’t patria een seer goet retoer wesen, dan hier en is geen tebecomen. U. E. 
boecken sullen overgesien ende in ’t gennerael getrocken worden.

’t Is my van herte lieff, dat U. E. geresolveert sijt noch een jaer te continu- 
eeren. Ick hoope, dat daerna in compagnie naer ’t patria sullen keeren. Godt 
geve, dat interim de bakelayers van Manicabo ende Quama met haren peper 
affcomen, gelijck ick hoope, alreedeeenige gecomen sullen wesen, opdat U.E. 
groote partye peper mach becomen, daertoe ick bidde d’Almogende sijn 
segen geve.

De cladderye, die de Portugiesen aldaer met haren peper doen, sal int Godt 
belieft mettertijt wel beteren. De tol, by de coninck hun affgenomen, is groot, 
’t En soud niet dienen, dat ons mede alsoo begost te scheeren. Dat U. E. ge
voelt, die van Jambi niet onbehoorlijcx aenvangen sullen over ’t lichten van 
peper uut de joneken, hoore ick geerne, doch vertrout de Mooren evenwel 
soo weynich mogelijck sy, want sy en sijn niet te geloven ende d’occasie 
maect een dieff. Ick laet my voorstaen, den gront van die van Bantam seer 
wel te kennen, dan diesniettegenstaende soo houden daer in dese harribiru 
soo weynich coppen doenlijck zy. Alle onse rieden huysen sijn daer corteling 
oock verbrandt, doch daer en is Godtloff geen andre schade geschiet. Wy 
houden voor seecker, dat den grooten beest de brandt selffs heeft doen stich
ten, doch sijn de saecke simuleerende, evenals off het by geval ware geschiet, 
alsoo sulex na onse opinie gedaen is, omme ons steenen huysen te doen 
maecken, gelijck hy d’Engelsen vergunt heeft ende sy met een idelc buydel 
bouwende sijn, dan wy en sijn daertoe alsnoch niet gesint. Daeromme wort 
by hun gevreest, dat wat groots voorhebben.

Belangende de Francen, haer twee schepen sijn noch tot Banthem leggen
de. Daer heeft lange spraeck gegaen, datse met het cleene na Jamby souden 
seylen. Watter aff vallen wil, sal den tijt leeren. Soo aldaer compareeren, dient 
U. E., is ’t mogelijck, te verhinderen dat aldaer geen residentie noch peper 
becomen, soo sullen selffs wel confirmeeren.
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142. — TRANSLAET
VAN EEN MISSIVE IN ’T MALLEYS, GESONDEN AEN DEN OUDEN CONINCK 

VAN JAMBY ADI 8 JUNY 1617, ALSMEDE AEN DEN JONGEN 
CONINCK VAN JAMBY.

I
Ten besluytc van dese sy U. E. andermael ten hoochtsten gerecomman- 

deert alle mogelijeke diligentie te doen, omme sooveel peper te versamelen 
ende harwarts te senden als in aller manieren becomen can, mits alsulcke 
ordre stellende dat interim met de schepen die costi omme te laden niet 
nodich sullen wesen den vyandt alomme, daer ’t best doenlijck zy, alle moge
lijeke afbreuck werde gedaen, waertoe U. E. als vooren is geseyt de vrienden 
alsulcke informatie geven sal, als hebbende is ende becomen can. Tot dien 
eynde ende voornementlijck om volck tot de groote galleye te becomen, sijn 
wy met dese schepen een fregat sendende. ’t Is wat cleen, dan daer sal, int 
Godt gelieft, metten eersten beqamer gemaect worden. Is U.E. de groote vlot 
dienstich, laet het ons weten: sy sal met eerste gelegentheyt gesonden worden.

In Bantam adi 8 Juny anno 1617.

Wy hebben uwe Majesteyts missive ontfangen ende sijnne goede affectie 
seer gaerne verstaen. Belangende d’ordre, die uwe Majesteyt versoect dat ick 
aen heer Java (off den cappiteyn aldaer) geven soude, al ’t geen doenlijck is, 
ben ick bereyt ten dienste van uwe Majesteyt ende tot vermeerderinge van 
vrientschap te voldoen. Dan alsoo ons volck tusschen de rivier van Palimban 
ende die van Andrigiri van onse vyanden niet verseeckert sijn, gelieve uwe 
Majesteyt te bedeneken, oock geen recht wesen soude, dat onse vyanden 
meerder vryheyt dan d’onse genieten, want door last van onsen prince tegen 
onse vyanden d’oorloch moeten vervolgen ende met de vrienden bereyt sijn 
de vrientschap te maynteneren ende vermeeren, gelijck wy bereyt sijn met 
uwe Majesteyt te doen, biddende, dat tot dien eynde hierna rechtveerdiger 
vonnisse tusschen ons ende de Portugiesen, onse vyanden, wyse, dan ickver- 
stae geschiet is in ’t overleveren van volck ende goederen dergener, die 
gemeent hadden ons volck binnen uwe Majesteyts rivieren te vermoorden, 
gelijck wy hoopen oock geschieden sal; daeromme sullen daervan niet meer 
vermanen.

In teecken van vrientschap senden uwe Majesteyt een vat cruyt met een roer.
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143. __ INSTRUCTIE

■

VOOR DEN COMMANDEUR CORNELIS COMANS ENDE DE RADEN VAN DE 
SCHEPEN ’T WAPEN VAN ZEELANDT, D’ ORANGEBOOM, DE 

BERGERBOOT, DE VALCK-, DE JACHTEN D’ HALVE
MAEN, VLISSINGEN ENDE FREGAT 

JACCATRA, 8 JUNI 1617.

—
I

U. E. sullen datelijck recht door na Lucipara ende China Bata offBanca 
seylen, omme waer te nemen de Chinese joncken welcke dit jaer van hier na 
China sullen seylen, door de Straet van Palimban off tusschen China Bata ende 
Borneo. Doch wat coers van dese twee doen sullen, en weeten wy nietseecker, 
dan achten, dat door de Straet Palimban loopen sullen.

Alsoo wy om seeckre redenen goetgevonden hebben, alle den peper uut de 
Chinese joncken te doen lichten mits deselvige betalende, wort U. E. ende 
den Raet der voorsz. schepen mits desen geordonneert ende bevolen, alle 
mogelijcke neersticheyt te doen omme voorsz. joncken te bejegenen, ende 
soo deselvige becomen condt, sullen U. E. daeruut lichten alle den peper 
welck hebbende sijn, mits deselvige betalende tegen 4 realen van 8en ’t picol 
off 2 realen de Bantamse sack, ende van de betalinge schriftelijcke acquit 
nemende in Chinees geschreven ende by diverse Chinesen geteeckent.

Dese peper sullen U. E. doen laden in ’tjachtd’ Oranjeboom ende’tselvige 
jacht datelijck daermede terugge na Jaccatra senden, schepende ’t geen meer 
becomt dan d’ Oranjeboom laden can, in ’t schip ’t Wapen van Zeelandt.

U. E. sullen verdacht wesen dat alhier drie Chineese joncken sijn, waerop 
commanderen nachoda Soussay, nachoda Waking ende nachoda Liontieng, 
doch in de joncke van nachoda Liontieng en is geen peper geladen. Der- 
halven behoeven U. E. deselvige niet te besoecken, maer sult hem vry on- 
gemoeyt laten passeren. In d'andre twee joncken, na ons bericht is, sijn 
ontrent 8000 sacken peper geladen, waervan de meeste part onder andere 
goederen verborgen is. Derhalven sult daerna neerstclijck doen soecken ende 
doen opruymen, mits in de joncke van nachoda Soussay latende ontrent 1000 
sacken, verclaringe doende, deselvige voor de nachoda worden gelaten.

Voorder wort U. E. op ’t alderhoochst belast, de Chinesen van voorsz. 
joncken aen haere persoonen, schepen, goederen, noch geit geensints te be
schadigen, noch in geenderley maniere toe te staen, dat in ’t minste bescha- 
dicht, vercort oft hun eenige overlast aengedaen worde. Ende opdat sulcx in 
aller maniere werde naergecomen, sullen U. E. geen bootsgesellen, soldaten 
noch scheepsofficieren in de joncken laten comen, maer de peper door eenige 
overhooffden laten opsoecken ende de Chinesen doen lossen.

De peper gelost ende de Chinesen a 2 realen de Bantamse sack betaelt
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wesende, sullen U. E. de joncken vry en vranck laten seylen daer ’t hun ge
lieft, sonder imant, wie het oock sy, aen te seggen dat den peper door onse 
ordre gelost wort, maer sullen U. E. laten verluyden (als het te passé comt) 
dat ghylieden sulcx doet, om t’eerder aen de last te comen ende na Hollant 
te keeren, opdat van u wederomreyse niet vercort soudt worden, gelijck 
d’ Hollantse schepen verleden jaer gebeurde door fielterye en monopolie der 
Chinesen, tot Banthem residerende, gepleecht, voegende daerbysoo het naest- 
comende jaer peper begeeren, dat goede rouwe zyde en goede zyde waren 
brengen en hun aen den Hollantsen cappiteyn adresseren, soo sullen peper 
becomen ende wel getracteert worden, maer anders niet.

De 2 joncken, die de peper geladen hebben, sijn tegenwoordich zeylreet 
leggende, doch o ff noch eenige dagen tardeeren, vinden xvy geraden, dat U. E. 
daerna vertoeve tot ultimo deses, namentlijck ultimo Juny, soo deselvige niet 
eer bejegent.

Voorsz. joncken sijn van d’Engelsen een vrypas met een Engelse vlagge 
hebbende, gelijck mede nachoda Soussay een vrypas van Matheo Cotteels 
zaliger, doch U. E. en sullen d’een noch ander niet aensien, maer voorsz. ordre 
ten vollen executeren.

Ende soo ’t gebeurde, dat voorsz. joncken off een van hun door eenige 
Engelse off France schepen geacompagneert wierden, sullen U. E. dies- 
niettegenstaende haer van de gemelde joncken verseeckeren ende dito Engel- 
sen off I?rancen vrientlijck insinueeren, dat het hun gelieve haere reyse te ver
vorderen ende hun met de joncken niet tebemoeyen, ja, datU. E. haer vrient
lijck gebeden willen hebben, haer tegens ’t recht van uwe meesters niet te 
stellen, want ghylieden anders genootsaect wesen soudt, ’tselvige met macht 
ende gewelt te maynteneren, vervolgen ende executeeren. Soo nietdissisteren, 
sullen U. E. datelijck voorsz. Engelsen off Francen met gewelt verdryven 
ende voorgemelde ordre executeren, wel te verstaen, soo ghylieden desterck- 
sten sijt. Dan de swackste wesende, soo sult simuleeren, even gelijck alsoff 
ghylieden op de joncken niet en hadt te pretendeeren.

Den peper uut voorsz. joncken gelost wesende, endecV Orangedoomherwarts 
gekeert sijnde, ofte de joncken gemist hebbende ende ultimo Juny gepasseert 
wesende, sult ghylieden datelijck met het Wapen van Zee landt, de Halve 
Maen ende fregat na Jamby seylen, naercomende 't gene by heer Soury ende 
den Raet op naervolgende poincten ten dienste van de gennerale Compagnie 
goetgevonden sal worden.

Als te weten soo onse ordre tegens de Chinese joncken, in Jambi wesende, 
niet geexecuteert en is, sullen U. E. ’t selvige helpen volvoeren.

Soo de joncken van Bantam gemist, ofte het jacht d' Oangebootn last 
daeruut niet becomen conde, sal dito jacht na Jamby seylen ende aldaer ge-
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laden worden, en geladen sijnde op ’t spoedichste vandaer met de last her
war ts keere n.

Alle de resterende peper, te weten, die d’ Orangeboom niet laden can, soo 
de Bantamsse als die van Jamby, sullen de vrienden schepen in ’t schip't 
Wapen van Zeelandt,

De peper uut de Chinese joncken gelicht ende van Jamby gescheept wesen- 
de, sullen de vrienden met de schepen ’t Wapen van Zeelandt, de Bcrgerboot, 
de Valck, de jachten de Halve Maeny Vlissingen ende fregat Jaccatra na Ma- 
lacca seylen, omme de Spangiaerden, Portugiesen en adherenten alle moge- 
lijcke afbreuck te doen ende de negotie op Mallacca te beletten.

Waer nu onsen gemeenen vyandt den meesten affbreuck gedaen can wor
den, daerop sal by heer Soury ende den Raet gedelibereert ende resolutie 
genomen worden, mits dat gelet ende ordre gestelt worde, dat het Wapen van 
Zeelandt tusschen primo a halff October naestcomende in ’t langsten weder- 
omme tot Bantam keere met alle den peper, die voorhanden is, alsoo van 
meninge sijn, dito schip metten eersten nae ’t patria te senden, gelijck mede, 
dat door de Bergerboot tijtlijck herwarts worde gebracht de peper, die men 
nae ’t vertreck van ’t Wapen in Jamby soud mogen becomen. De Valck ende 
d’andre jachten sullen soo lange worden gebruyct, als by den Raet goet- 
gevonden sal worden.

Om dees tijt connen in de Straet Sabon bequamelijck van Mallacca geweert 
worden de joncken van de Zuyt ende Zuyt Oost na Mallacca varende. Dan 
wat daertegen tenselven tyde op geen syde van Mallacca ontrentTanjongsalan 
(gelegen 20 mylen bynoorden Queda) gedaen can worden, sullen de vrienden 
in nevensgaende extract vernemen ende daertegen overwegen, want alsoo 
het te vroech is, omme inne de Straet Sincapura te cruysen, schijnt, het best 
wesen soude bynoorden Mallacca te loopen, dewyle aldaer mede gerescon- 
treert connen worden de schepen, die van Goa van de Noort ende van de 
West na Mallacca souden mogen seylen.

Alle voorgemelde schepen ’t Wapen van Zeelandt, d’ Orangeboom, de Berger
boot, de Valck, de Halve Maen, Vlissingen, ende fregat Jaccatra sullen hun 
submitteren onder de vlagge van den heer Corn. Comans voorsz. alsoo den- 
selven daerover als commandeur gestelt is. Soo alsnoch by heer Soury na Pa- 
limban ende Andrigiri niet gesonden is, sullen daertoe een of meer van de ge
melde schepen off jachten gebruyct worden.

Heer Comans sal veradverteert wesen, dat wy van meninge sijn, hem naer 
dese ordre toe te senden, dat na Atchijn seyle, omme ’t effect van ’t begonnen 
werck te becomen. Derhalven, als het Wapen van Zeelandt herwarts keere, sal 

* hy op een van d’ andre schepen overgaen, doende interim met deselvige al- 
sulcken dienst als mogelijck zy, totdat naerder ordre becomt, off den tijt om
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na Jamby te keeren verstreecken sy. Hierover sal nodich wesen, dat in Jamby 
bescheet gelaten worde, waeromtrent in September off October voorsz. 
Comans met de schepen te vinden wesen sal.

By den coninck van Jhoor comende, sullen U. E. denselven met eenige ver- 
eeringe interteneren, ende soo U. E. een armade van den coninck van Atchijn 
comt te bejegenen, sult hun in ’t minste geen offentie doen, vrientlijck bejege
nen ende mede iets vereeren, doch continueelijck goede wacht houden ende 
altoos op u hoede sijn, opdat niemant over U. E. advantagie become.

Soo den coninck van Jhoor eenige assistentie versoect tegens dePortugiesen 
ende die van Borneo, mach U. E. denselven na gelegentheyt van saecken wel 
assisteren, maer alsnoch en vinde niet geraden ons tegen den coninck van 
Atchijn partye te thoonen; doch die van Jhoor in noot van d’ Atchijnder we- 
sende, sal ’t goet sijn, dat U. E. den coninck van Jhoor behendelijck met 
eenige amonitie van oorloge assistere, omme denselven te maynteneren, soo- 
veele doenlijck sy.

In ’t gennerael sy U. E. hiermede gerecommandeert ende bevolen, onsen 
gemeene vyandt ende adherenten alomme soo veel affbreuck te doen, als 
mogelijck sy, mits alle de persoonen ende goederen, die van haer becomen 
condt, in goede verseeckeringe, onder behoorlijck register reserverende ende 
ter gelegender tijt herwarts brengende, omme ten besten dienste van de gen- 
nerale Compagnie geapliceert te worden; ende alsoo ons volck gebreect, sy 
U. E. ten hoochsten geremmandeert, metten eersten herwarts te senden alle 
de gevangenen, die becomen cont, ’t sy mannen, vrouwen, kinderen, witten 
ende swarten, hoe se sijn.

Vooren sullen U. E. verstaen hebben onse meninge te wesen, dat men alle 
de joncken van Mallacca weeren sal, maer evenwel is onse meninge alsnoch 
geensints, dat ghylieden daerover alles ende een ider die ghy in zee sout 
mogen rescontreren als vyanden tracteeren ende aenslaen soudet, gelijck ge- 
seyt wort, die van ’t schip den Gouden Leeuw van Rotterdam hebben gedaen, 
al off zeerovers waren geweest.

Derhalven recommanderen ende bevelen U. E. mits desen wel expresselijck 
alle natie, vrienden van de gennerale Compagnie wesende, die ghylieden 
sout mogen rescontreren, vrientlijck te bejegenen, sonder hun eenichsints te 
beschadigen off te gedogen, dat beschadicht worden. Insinueert hun, dat na 
Malacca niet en loopen, doet hun vandaer keeren ende elders gaen, doch soo 
obstinement de voyage na Mallacca vervolgen, soo sult in dien gevalle na 
de gedane waerschouwinge haere goederen aenslaen, mits oochluyckinge 
over Joriten, die van Japara ende andre naeste vrienden tot naerder ordre 
doende.

Soo ghylieden eenige joncken off prauwen van Palimban comt te rescon-
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treren, sult deselvige alle vrientschap ende faveur betoonen, sonder hun in ’t 
minste eenige hinder, schade off verlet te doen.

Soo haest U. E. met de schepen in Lucipara comt te ariveeren, soo sullen 
de vrienden wel doen ende datelijck ’t jacht de Halve Maen ofte de fregat off 
beyde tegelijck met een van onse medegaende missiven aan heer Soury na 
Jamby senden, opdat op alles tijtlijck goede ordre werde gestelt.

Ende soo lange dese schepen ontrent Jamby sullen wesen, sal den heer 
Andries Soury in den Raet presideren, volgens gennerael ordre denselven 
voor desen toegesonden, welcke de vrienden naercomen sullen.

In Bantam adi 8 Juny anno 1617.
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Alsoo op gisteren, Godt loff, alhier wel aengecomen is ’t jacht Nassoww, 
comende van Amboyna ende Banda, geladen met nagelen, eenige foelie ende 
nooten, daermeden ten naesten by ’t jacht d’ Orangeboom geladen soud con- 
nen worden, hebben wy goetgevonden dese schuyt expresselijck om voorsz. 
jacht te senden, opdat d’ advysen dies t’ eerder nae ’t patria mogen geraecken 
ende na den peper niet gewacht worde. Derhalven sal U. E. wel doen ende 
voorsz. jacht d’ Orangeboom datelijck op den ontfanck van dese op ’t spoedichste 
herwarts te senden, ’t sy met of sonder peper, na de gelegentheyt gedraecht. 
D’eerste joncke, daervan de nachoda genoemt is Waking, is over eenige 
dagen vertrocken; hoope dat U. E. gerescontreert ende onse ordre over ’t 
lichten van de peper geexecuteert wesen sal, ’t welck geerne hooren sullen. 
Byaldien daermede noch besich waert, mach het jacht d’ Orangeboom soo 
lange wel opgehouden worden, totdat de peper daerinne gescheept sy, wel te 
verstaen, soo het in een dach 5 a 6 geschieden can. D’andre joncke van na
choda Soussay is noch niet vertrocken. De Chinesen sijn tegenwoordich 
besich omme ’t sandelhout van ons gecocht van hier te schepen. Ick ach te 
dat over 2 a 3 dagen vertrecken sullen. Van den nachoda als oock van desen 
coninck sijn wy seer gemoeyt geworden om vrypas, maer hebben ’t selvige 
geweygert. Doch oft geviel, dat genootsaect wierden een te geven, sal U. E. 
op de datum letten, ende soo de recommandatie voor dato desen gedatteert 
is, sal dan volgens onse voorgaende ordre met de saecke voortvaren, even ge- 
lijck alsoff met ons niet te doen hadde.

Wy hebben U. E. geordonneert gehadt, ontrent Lucipara niet langer dan 
ultimo deses te vertoeven, maer alsoo voorsz. nachoda Soussay lange tray-
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neert, sal U. E., soo hy binnen den tijtnieten comt, ontrent acht dagen langer 
na denselven vertoeven. En spreect de derde jonck niet eens aen, want daer 
en is geen peper in, sijnde met rijs ende andre snuysterye geladen. Als 
d’ Orangeboom off andre herwarts keeren, soo doet op ’t hoochste in ’tgenne- 
rael belasten, dat niemandt tot Jaccatra off Bantam comende, ruchtbaer 
maecke, de peper uut de Chinese joncken gelicht sy, want de saecke dient soo 
lange secreet te blyven als mogelijck is.

Belangende de tydinge van d’ Oost, d’ Engelsen hebben op Puleron diverse 
batteryen geplant, doch haer twee schepen sijn hun affhandich gemaect, te 
weten d’ advocaet Dedel met de Morgensterre het grootste Engels schip, de 
Swaen genaeint, ontrent Ceran rescontrerende, heeft hetselvige met gewelt 
aengetast, ende nadat ontrent een uyre dapper gevochten hadden, hebben ’t 
d’Engelsen opgegeven ende sijn in Banda voor ’t fort Nassauw gebracht. 
Seggen selffs, dat voorgenomen hadden voor geen twee Hollantse schepen te 
strijcken, ende sijn evenwel door de Morgensterre alleene vermeestert. D’ op- 
percoopman van d’Engelsen met 3 a 4 bootsgesellen sijn dootgebleven ende 
eenige swaerlijck gequest. Van d’onse is Godt loff niemant gcraect, dan de 
schepen sijn vry wat doorschooten. Het andre Engels schip van sijn anckers 
gespilt wesende, is met 12 man by Lontor comen dry ven ende met 2 boots 
van d’onse mede voor ’t fort Nassouw gebrocht, doch was ledich, alsoo 
d'Engelsen ’t geschut, volck ende provisie op Puleron hebben gelandt. De 
gevangen Engelsen sijn hier ende daer verdeylt. Op Puleron is geen tocht 
gedaen, maer ’t selvige tot ’t naeste jaer uutgestelt. Met alle d’andre Bandi- 
nesen is door d’ heer gennerael Reael vrede gemaect, soodat verhoopt wort, 
dat men het schip Enckhuysen aldaer laden sal. In Amboyna was alles wel. 
Men verhoopt vandaer 10 a 1200 bhaer nagelen te becomen, gelijck mede van 
de Molucqen ontrent 600 bharen. In de Molucqen is alles in eenen standt. De 
Ternatanen ende Tidoresen speelen metten andren moy weer. Uut de Manil- 
has heeft de commandeur Lam ’t schip Walcheren terugge gesonden metad- 
vyse van 12 February passato, waerinne advyseert, tot dien dach geen seylen 
gesien hadden. Den vyandt prepareerde hunne macht, omme daermede uut 
te comen, ende waren d’onsen geresolveert haer te wachten. Godt geve hun 
victorie over onse vyanden.

In Jaccatra adi 22 Juny anno 1617.
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145. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURY, PER ’T SCHUYTGEN, 22 JUNI 1617.

146. — INSTRUCTIE
VOOR DEN HEER ABRAHAM DE RAS1ERE, OPPERCOOPMAN VAN ’T JACHT 

JACCATRA ENDE DEN RAET, GAENDE MET DITO JACHT ENDE JONCQ 
VAN SIMSUAN NA DE WESTCUST VAN SUMATRA, 28 JUNI 1617.

ll
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Het voorgaende is copie van onse joncksten, daervan d’inhoude confir
meren, U. E. op ’t hoochste recommanderende, alles ten besten van de gen- 
nerale Compagnie te verrichten, gelijck hen toevertrouwende sijn. Dese gaet 
met de schuyt van de logie, welck wy expresselijck na de vloot senden om ’t 
jacht d’ Oranjeboom. met ordre dat hetselvige datelijck herwarts wcrde ge- 
sonden, ’tsy met of sonder peper, ten waere dat binnen een dach 5 ofte 6 par- 
tye uut de joncken overgescheept cost worden. Op gisteren is hier ’t jacht 
Nassouw van Anboyna ende Banda geariveert, geladen met nagelen, een 
weynich foelie ende nooten, daermede van meningesijn voorsz. jacht & Oran
jeboom op ’t spoedichste nae ’t patria te senden.

In Jaccatra adi22Juny anno 1617.

Van Bantam sullen U. E. met ’t jacht Jaccatra ende de joncq van Simsuan 
gesamentlijck seylen recht door na Celeber ende aldaer anckeren, ende ge- 
anckert sijnde, sal Abraham de Rasiere geacompagneert met alsulcke assi
stenten ende Chinesen, als by den Raet goet sal worden bevonden, na Indra- 
pura varen, ’t sy dan met de chanpan van de Chinesen off de schuyt, omme 
by Radgia Itam te onderstaen, hoe U. E. op ’t gevocchelijcxt aen de peper
handel can geraecken ende hoe deselvige best geladen can worden, als te 
weten, off ghylieden te wege cont brengen, dat het volck van ’t landt hunne 
peper met haer prauwen onder Celeber aen boort brengen, gelijck die van ’t 
schip Enckhuysen met voorsz. coninck gecontracteert hadden, maer door 
hun haestich vertreck niet geexecuteert en wierde, dan off U. E. aen de zee- 
cant der riviere van Indrapura den peper sout moeten opcoopen ende ver/' 
samelen, omme deselvige daerna met het beste weder, dat waergenomen can 
worden, in de joncke ende ’t jacht voor dito riviere aff te schepen. Dit en sal 
(na ick onderrecht ben) sonder peryckel niet connen geschieden. Daeromme 
dient alle mogelijcke neersticheyt gedaen te worden, dat de peper door d’ in- 
woonderen van ’t landt met haere prauwen onder Celeber aen boort worde 
gebracht. Soo hiertoe apparentie werde gesien, sult tot op ’t jonckste van
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INoortweste mouson daerna vertoeven; soo niet, aen de mont der riviere van 
Indrapura den peper versamelen ofte voorderverseylcn, te weten nalndrapura, 
off alsulcke andre plaetsen als op de custe ontdecken condt, want daer ver- 
scheyde plaetsen sijn, vanwaer de peper na Ticco ende Priaman gevoertwort.

U. E. sullen verdacht wesen, hoe wy van meninge sijn, andermael na 
Atchijn om den handel van Ticco en Priaman te senden, ende dat ghylieden 
gesonden wort, omme te onderstaen off men den peper op de Westcust van 
Sumatra vallende, die in Ticco ende Priaman gevoert wort, in Celeber soud 
connen trecken, daer eertijts den handel gedaen wierde.

Derhalven, soo ’t gebeurde, dat U. E. in Indrapura off daerontrent den 
peper comt te gebreecken (als niet verhoope) sullen U. E. in dien gevalle met 
het jacht ende de joncq van Simsuan na Ticco seylen, onderstaende off ghy
lieden aldaer door behulp der Chinesen aen peper geraecken condt, onder 
pretext dat het der Chinesen eygen sy, want anders IJ. E. den handel ontseyt 
sout worden, gelijck met de Galliasse gebeurt is door’t contract, welckd’En- 
gelsen met den coninck van Atchijn gemaect hebben, doch wy verstaen, dat 
den tijt van dito contract tegens U. E. compste aldaer gecxpireert wesen sal. 
Derhalven sult in Ticco op bescheet van den coninck van Atchijn mogen 
wachten, alsoo van meninge sijn, gelijck vooren is geseyt, heer Comans tot 
dien eynde derwarts te senden, hoopende, dat daer interim door’t jacht de 
Duyve goede sorteringe Gouseratse deden ariveren sullen, gelijck heer van 
den Broeck geordonneert hebben.

Ten besluyt van dese sy U. E. ten hoochsten gerecommandeert, alle moge- 
lijcke diligentie te doen, omme ’t jacht ende de joncq vol peper te laden, 
waertoe geen moeyte sult sparen, noch geen plaetse onbesocht sult laten, 
voor sooveele voor ’t uutgaen van ’t N. Westmouson geschieden can.

Ende soo ’t gebeurde, dat ghylieden den handel van peper in sulcker voegen 
bequam, datter apparcntie waere om een schip te mogen laden, soo sult ons 
in dien gevalle daervan verwittigen, opdat meer cappitael ende andrejachten 
gesonden worden, sonder d’ oncosten van d’ advysen aen te sien.

By dese wort U. E. wel expresselijck geordonneert continueelijck op ’t jacht 
goede wacht te houden, altoos wel slachveerdich te sijn, opdat ghylieden niet 
onversiens geassalteert wort. Hout gestadelijck sooveel volck scheep, dat het 
jacht diffensievelijck gemant blyve, ende en laet oock niet meer volck aen 
boort comen, dan ghylieden machtich sijt, want daer verscheyde plaetsen op 
de Westcust van Sumatra sijn, daer d’inwoonderen wel een aenslach om’t 
jacht aff te loopen souden durven maecken, gelijck eenige verleden jaer om
trent Celeber gelegen op ’t schip Enckhuysen voorgenomen hadden, maer 
haer surpriese achterlieten, omdat na hun sin met practica niet volck genoch 
van boort aen landt conden crygen, ’t welck U. E. voor waerschouwinge
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147. — TRANSLAET
VAN EEN MISSIVE IN ’T MALLEYS GESONDEN AEN DEN CONINCK VAN 

ATCHIJN, PER ’T SCHIP DEN ARENDT, 1 AUG. 1617»).

* ’H
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uwe Majesteyt hebben

Door onse cappiteyn Cornelis Comans hebben wy van van uwe Majesteyt 
een missive ontfangen ende verstaen, hoe den E. Symen Ryser sonder wete 
ende licentie van uwe Majesteyt van daer vertrocken sy. Alsoo het schip 
daermede denselven herwarts was comende onderweech gebleven ende Symen 
Ryser voorsz. gestorven is, en hebben wy denselven nietconnen hooren, noch 
over sijn misdaet bestraffen, derhalven bidden uwe Majesteyt de faulte ons 
niet toe te schryven maer d’ onwetenheyt van ditto Ryser. Voorsz. cappiteyn 
Cornelis Comans hebben wy voor desen aen uwe Majesteyt gesonden gehadt, 
om mondeling den peperhandel te versoecken, waerop ons geen bescheet en 
heeft gebracht. Ende alsoo niet alleene van meninge sijn d’ oude vrientschap 
met uwe Majesteyt ’t onderhouden, maer deselvige gaern vermeerdert sagen, 
hebben wy niet connen naerlaten voorsz. Cornelis Comans (die nu com
mandeur over onse vloote ontrent Malacca wesende hebben gemaect) ander- 
mael aen uwe Majesteyt te senden, versoeckende dat het uwe Majesteyt gelieve 
ons den peperhandel in Atchijn, Ticco, Priaman ende elders te vergunnen, 
ende daervan t’excluderen d’Engelsen ende andre Europische natie, gelijck 
voor desen d’Engelsen geacordecrt is geweest. Dit doende sal ons sonderlijcke 
vrientschapgeschieden.dewelckebereytsullen sijn t’erkennen ende vergelden. 
Voorder gelieve uwe Majesteyt den commandeur Cornelis Comans brenger 
deses gehoor ende gelove te geven, in danck ten teecken van vrientschap aen- 
nemende ’t gene by dese gaet.

Ende soo by geval eenige van d’ onsen hen tegen
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dienen sal; en brengt oock niet veel cappitael tegelijck aen 
op mede geen aenslach gemaect worde.

In ’t wederkeeren sullen U. E. verdacht wesen met dejoncq van Simsuan 
op de reede van Bantam niet te comen, soo daerinne quantiteyt peper ge
scheept sy, opdat om den tol met den pangoran in geen verschil geraecken, 
maer sullen U. E. om sulcx te verhoeden de joncke buyten off ontrent Pulo 
Panjang doen anckeren, mits ons tytelijck het arivementadvyseerende, opdat 
den peper aldaer gelost worde, off andre ordre mogen geven.

In Jaccatra adi 28 Juny anno 1617.
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vergrepen, wy bidden en wilt ons sulcx niet toereeckenen, want bereyt sijn 
haer in dien gevalle exemplaerlijck te straffen. Godt geve uwe Majesteyt ge- 
sondtheyt ende vermeerdere synen staet.

In Jaccatra adi primo Augustus 1617.

148. — ATCHIJN.
AEN DEN ORANGKAYA LAXEMANNA, PER DITO ARENT, 1 AUG. 1617.
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U missive hebben wy ontfangen ende verstaen hoe den E. Symen Ryser 
van Atchijn vertrocken is, sonder wete en licentie van den coninck, hetwelcke 
my leet is. Ick hadde wel gewenst dat dito Ryser alhier waere geariveert, 
omme denselven te mogen hooren ende recht doen, dan ’t en heeft Godt niet 
gelieft, alsoo het schip onderweech gebleven ende Ryser gestorven is; der
halve gelieve U. E. de saecke by den coninck ten besten te duyden.

Voor dese hebbe ick den cappiteyn Cornelis Comans naerden coninck van 
Atchijn uwen heere gesonden gehadt omme te versoecken den peperhandel 
in Atchijn, Ticco ende Priaman met exclusie van d’Engelsen ende andre 
Europische natie, waerop hy ons gants geen bescheet en heeft gebracht, niet 
wetende waeraen ’t selvige feylt; ende alsoo wy niet alleene van meningesijn 
d’ oude vrientschap met den coninck t’ onderhouden maer deselvige van dage 
te dage gaerne sagen vermeerderen, hoopende oock dat het aen den coninck 
noch U. E. niet gebreecken sal, gelijck mede dat na den eysch van redenen 
verder voor d’Engelsen sullen worden geprefereert, soo ist dat niet hebben 
willen naerlaten den commandeur Cornelis Comans andermael na Atchijn te 
senden omme wederomme aen den coninck den peperhandel in Atchijn,Ticco 
ende Priaman te versoecken met uutsluytinge van d’Engelsen ende alle 
andre Europische natie; derhalven bidden U. E. vrientlijeken voorsz. Comans 
daerinne alsoo te assisteren ende favoriseren dat onse versoecke effect sortere, 
’t welcke bereyt sullen sijn te erkennen ende vergelden. In teeken van dien 
gelieve U. E. ’t nevensgaende in dank aen te nemen ende voorder voorsz. 
Comans gehoor ende gelove te geven.

In Jaccatra adi primo Augustus 1617.
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Door uwe Majesteyts missive ende mondelijck rapport van onsen cappiteyn 
Cornelis Comans hebben wy scer geern verstaen sijnne goede affectie t’ons 
waerts, als oock dat bereyt is (bescheet van den coninck van Atchijn brengen
de) ons in Ticco den peperhandel te vergunnen; ende alsoo wy hoopen de 
Majesteyt van Atchijn ons geen bescheet weygeren sal, sijn wy voorsz. Comans 
daeromme derwarts sendende, met ordre dat in allen gevalle, bescheet oft 
geen becomende, uwe Majesteyt andermael besoecke. Derhalven versoecken, 
alsoo met alle vrienden geerne vrientschap souden houden, dat U Majesteyt 
gelieve in teecken van dien ’t nevensgaende aen te nemen, voorsz. Comans 
gehoor ende gelove te geven, ende in allen gevallen ’t sy dat hy van den 
coninck van Atchijn bescheet brenge ofte niet, evenwel vrientschap, gunst 
ende faveur te betonen, in voegen dat den peperhandel mogen becomen, ’t 
welcke bereyt sijn reciprocelijcken te erkennen ende vergelden. Godt geve 
uwe Majesteyt gesondtheydt ende vermeerdere synen staet.

In Jaccatra adi primo Augustus 1617.

149. — TICCO.
AEN DEN CONINCK, PER DEN AREND T, 1 AUG. 1617.

'<i

150. — AEN CORNELIS COMANS
PER DEN AREND T, 3 AUG. 1617.

Dese gaet per ’t schip den Arendt welck wy goetgevonden hebben U. E. na 
te senden opdat tot bevorderinge van de versochte handel in Ticco ende 
Priaman met twee schepen naer Atchijn sout mogen seylen ende door d’andre 
twee den peper van Jamby herwarts worde gebrocht, alsoo goetgevonden 
hebben den peperhandel van den coninck van Atchijn noch cens te doen ver
soecken. Derhalven sal U. E. metten eersten soo hacst doenlijck sy met twee 
schepen na Atchijn seylen, te weten den T^w^/ende de Valck, ofte den Ar ent 
ende de Bergcrboot, na dat by den raet goetgevonden sal worden.

In Atchijn comende sal U. E. nevensgaende missiven aen den coninck ende 
d’OrangkayaLaxemanna overleveren, mits dacrby doende alsulcken vereerin- 
ge als best geraden vinden sult, ende uutgemaect can worden, versoeckende 
andermael uut den name van d’E. heere gouverneur gennerael, dat den 
coninck gelieve onsc natie den peperhandel in Atchijn, Ticco ende Priaman 
te vergunnen, mits d’ Engelsen ende alle andre Europische natie daeruut sluy- 
tende. Dit versoeck sal U. E. vervolgen op dien voet ende met alsulcke redenen 
als verleden jaer Deyns ende U. E. bevolen hadde. Te vergeefs en sal U. E. 
niet veele vereeren ende oock geen groote oncosten doen, dan soo bespeuren

X
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condt, dat den coninck gesint sy ons den handel te vergunnen ende d’ Engel
sen nut te sluyten, soo en ontsiet U niet om ’t effect te becomen wat rijck- 
lijcken nut te payen. Ick hebbe verstaen dat door d’ Engelsen (doen sy ’t voor- 
gaende contract met den coninck maecten) syne Majesteyt seecker geschut 
gegeven wesen soude; derhalve soo en laet daeromme de saecke niet, maer 
gerieft hem met sulex ten minsten nadeel van de Compagnie geschieden can, 
alsoo wy goet vinden sooveele te doen als mogelijck sy omme den handel te 
becomen ende d’ Engelsen uut te sluyten.

Byaldien den coninck niet gesint en zy, d’Engelsen uut den handel te 
sluyten, maer d’ een en d’ ander sulex vergunnen wilt, sal U. E. ’t selvige (niet 
anders connende) wel aennemen, maer den coninck beleeffdelijck verthoonen 
de cleene vrientschap die ons daermede gedaen wort, namentlijcksoo hy voor 
dese d’Engelsen alleene den handel heeft vergunt gehadt, ende van hoeclee- 
ncn valeur de peper in Europa sy, als desclvige in diverse handen wort bevon
den ; doende in desen gevalle oock dies te minder vereeringe ende oncosten.

In gevalle den coninck eenige schepen tegen die van Mallacca off andre 
vcrsochte, sal U. E. sulex op d’E. Heer gen nerael excuseren nemende aen 
daervan aen sijn E. rapport ende ’t beste te doen, mits goede hoope gevende 
niet naergelaten worden sal reciprocelijck te erkennen de faveur ende vrient
schap wclck ons van sijnr.e Majesteyt gedaen mach worden.

Ende in gevalle voorsz. coninck andermael sochte te trayneren ende U. E. 
den handel alleene off neffens andre niet wilde vergunnen, soo sal U. E. uut 
alle de Moorse schepen lichten den peper die becomen can, mits de vrye 
goederen na merctganck betalende ende alle onvrye herwarts brengende, 
opdat volgende ordre van d’ hoogmogende heeren Staten ten besten van de 
generaele Compagnie geapliceert mogen worden.

Nevens dese is oock gaende eene missive aen den coninck van Ticco. U. E. 
sal hem deselvige behandigen met een redelijeke vereeringe daerby, ’t sy dat 
bescheet van den coninck van Atchijn becomptofte niet. Bescheet becomende 
so en voecht daerby niet dan simple complimenten, dan soo geen bescheet 
van die van Atchijn becomt, sal U. E. daer beneffens den handel van die van 
Ticco versoecken, ’t sy door giftc ofte met presentatie, soo ons den handel 
vergunt, dat die van Ticco tegen d’ Atchijnder assisteren sullen ende dies- 
halven voor d’Atchijnder niet behoeven te vresen. Ick voege dese redene 
hierby, omdat voordesen verstaen hebbe, die van Ticco den handel anno 1615 
aen onse schepen gepresenteert souden hebben, byaldien hun tegen d'At
chijnder wilden assisteren.

Voor desen hebben wy na Celeber gesonden ’t jacht Jaccatra met de 
joneke van Simsuan omme t’ onderstaen off den peperhandel in Celeber 
souden connen trecken en stabileeren, doch met ordre soo daer niet te recht
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connen comen, dat dan metten andren na Ticco sullen seylen omme U. E. 
aldaer waer te nemen ofte ’t jacht ende joncke door de Chinesen te doen 
laden onder pretext al off het Chinese goederen waren. Sy hebben mede een 
cargasoen beloopende f 18.423 — 4 — 8, ende daeronder 5000 realen in 
spetie, welck U. E. diene per advijs.

De schepen Middclburch ende de Duyve hebben oock ordre dat van Surat- 
ten wederkeerende van een offbeyde tegelijck Ticco ende Priaman aengedaen 
worde omme de plaetsen met Gouseratse deden te versien ende te onder- 
staen daervooren partye peper te becomen, soodat niet en twijffele in ’tGodt 
gelieft off daer sullen goede sorteringe Gouseratse deden gebrocht worden, 
want tot dien eynde goede monsters na Suratten sijn gevoert.

Tot den handel van Atchijn, Ticco ende Priaman sijn met dit schip gaende 
16.000 realen in contant. U. E. sal deselvige ten besten aen peper off Gouse
ratse deden besteden. Tot schenckagie sijn nevens dese oock gaende een 
weynich nagelen, noten, foelie ende sandelhout, welck alles ten besten sal ge
lieven t’imployeeren.

Met den coninck van Atchijn verdragende sal (achte ick) in Atchijn ende 
Ticco volck gelaten moeten worden. Hiertoe gelieve U. E. synen persoone 
ofte alsulcke andre te gebruycken, als by den raet goetgevonden worden sal.

Voor desen hebben wy geordonneert dat U. E. ’t schip ’t Wapen van Zee- 
lant ontrent hal ff October ten langsten weder herwarts bestellen soude. 
Dese ordre sijn mits dese andermael confirmerende, ende sullen wy daermede 
verwachten alle den peper diemen tot dien tijt becomen sal hebben.

Het vierde schip, welck wy provisionelijck achten de Bergerboot ofte de 
Valck te sullen wesen, sal by Soury opgehouden worden omme daerinne te 
schepen den peper diemen na ’t vertreck van ’t Wapen tot op ’t laetstc van 
’t Westelijck mouson sal connen becomen, ende opdat den peper met gemack 
dies te beter van Jamby mach worden gescheept, senden wy neffens dese een 
groote vlot die by gissing 1000 picol peper sal connen laden, waermede hoop 
ik commandeur Soury wel gedient wesen sal. ’t Jacht Clcen IIollandia\sooc\s. 
medegaende omme met advyse van de heeren ofte op Palinbam off Andrigiri 
gebruyct te worden, na dat de vrienden geraden sullen vinden. Het can wey
nich laden, daeromme achte best dat het metten eersten wederkeere omme op 
Succadana gebruyct te worden. Over d’ andre jachten ende fregat Jaccatra 
sullen de vrienden disponeren na dat best geraden vinden sullen.

Op 16 passato hebben wy ontfangen U. E. missive van de 30Juny, ende 
daerdoor verstaen de veroveringe van een Portugiesse joncke; de memorie van 
’t gene daerinne bevonden is, hebben oock gesien ; twijffele niet offsult nader- 
handt de twee Chinese joneken mede gerescontreert ende onse ordre tegen 
deselvige geexecuteert hebben, ’t welcke met de peper geerne sullen vernemen.
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De tweede joncke die U. E. versproocken heeft ende seyt vrye lieden ge
weest te sijn was, soo ick versta, met onvrye goederen geladen, te weten met 
sappong die deselvige Portugiesen van d’ andre joncke toequam. Daer waren 
oock twee Portugiesen in verborgen. De Chinesen sijn door hun bevracht ge
weest, omme met de last na Mallacca te varen, ende heeft Intche Mouda van 
Jacop van der Marct tot Japara eene missive aen Soury op Jambi gevordert ge- 
hadt onder pretext alsoff de Chinesen na Jamby souden varen, daertoe by 
Carpentier ende van der Marct (niet beter wetende) 500 pepersacken mede 
gescheept sijn geweest; derhalven dient U. E. naer dese andre joncken wat 
nauwer te doen ondersoecken, opdat alsoo niet meer geabuyseert en worde.

Wy verstaen dat in Japara diverse joncken rijs sijn ladende, daermede voor 
hebben naer Mallacca te seylen. Soo U. E. eenige bejegene alsoock andre van 
Tcheribon sal sijn beste doen omme deselvige met dreygementen van Mal
lacca te weren, sonder hun nochtans in ’t gaen noch keeren te beschadigen 
noch toestaen dat beschadicht worden, ten ware daerinne onvryegoederen off 
persoonen worden bevonden, offdat anders tot nadeel van de Compagnie iets 
attenteerden. In ’t visiteren van vrye lieden dient U. E. scherp regart te doen 
nemen dat de lieden geen overlast worde gedaen noch oock geen occasie 
worde gegeven omme iets tegen d’ onsen te attenteeren.

Het sal goet wesen, den handel in Ticco becomende, dat U. E. een van de 
twee schepen metten eersten vandaer met advys herwarts sende ende dat 
met alsulcken peper als becomen can, mits ’t Westelijck mouson houdende 
tot invorderinge van de resterende peper.

Alsoo ons tot de volle last van ’t jacht d’ Oranjeboom ontrent 2000 sacken 
peper comt te gebreecken, sullen wy daerna tot September moeten vertoeven 
omine ’t complement van ’t nieuwe gewas te becomen. Het gewas sal heel 
groot wesen ende na geseyt wort ontrent 120.000 sacken peper opbrengen, 
dan evenwel is d’ apparentie dat den peper diere wesen sal, ten ware dat ons 
’t geit gebraecke. Tegen woordelijck hebben weynich dan goede hoope van 
ontset. Op voorcoop wert den peper tot Bantam door eenige Chinesen ende 
Javanen tegen 2} ende 2| reael de sack gecocht, menende alsulcke coopers, 
deselvige weder als voor desen rysen sal. Soo Godt geeft dat van Jambi, Pat- 
tana ende Ticco goede quantiteyt peper becomen mogen, sal ’t wel comen 
ende veel uut haer gissinge gaen.

In de Mollucquen hebben de Spangiaerden uutgestroyt dat uut Portugael 
in Goa geariveert wesen soude Don Louys Fayarde [die] wederomme eenige 
nieuwe gallioens heeft doen maecken in plaets van degene die door den ad- 
mirael Verhagen voor Mallacca verslagen sijn, van meninge wesende omme 
ons met een groote vloote te assalteren. Watter van is sal den tijt leeren.

In Jaccatra adi 3 Augustus anno 1617.

!
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151. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURY, PER DEN ARENDT, 8 AUG. 1617.
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Uutgcsondert de jachten de Halve Maen, Vlissingen. ende fregat Jaccatra 
hebben wy voor desen derwarts gesonden de schepen ’t Wapen van Zeelandt, 
de Bergerboot ende de Valck> soo tot versameling van alle den peper die men 
becomen can als tot affbreuck van de gemeenen vyandt; wat in 'teen en ’t 
ander verricht sy sullen geerne hooren. Dese gaet alsnu per ’t schip den 
Arendt opdatter twee schepen naer Atchijn ende Ticco mogen werden ge- 
bruyct ende twee andre op Jamby. Derhalven soo Cornelis Comans met de 
vloote per costi niet en is, sal U.E. dit schip denselven Comans datelijck toc- 
senden met advyse welck schip U. E. best ontberen can omme met den Ar ent 
na Atchijn te seylen, ende wanneer d’ andre twee op Jamby dienen tekeeren. 
Voor desen hebben gcordonneert gehadt, dat het Wapen van Zeel andt hal ff 
October ten langsten weer herwarts soudc keeren. Wy confirmeren sulex als- 
noch, ende recommanderen U. E. daermede te senden alle den peper die be
comen can. Dit gedaen sijnde sal U. E. aldaer houden, soo lange by den raet 
goetgevonden sal worden, de Bergerboot ofte de Valck met d’andre jachten 
omme daerinne te schepen ende herwarts senden den peper die naderhandt 
soud mogen becomen, latende ondertusschen den vyandt alle mogelijeke aff
breuck doen, doch met ordre dat op groote peene geene neutrale natie off 
vrye lieden in ’t minste beschadicht off eenigc overlast aengedaen worde, in- 
sonderheyt die van Japara ende Tcheribon, maer aen de Macassaren en is 
geen verbeuren, want hunne coninck seer lelick heeft doen massacreren 16 
mannen van ’t schip Eendracht, welcke van geen questie wetende, sonder 
geweer op Maccassar waren gelandt.

Alsoo voor desen vermaent hebben dat U. E. soo ’t de gelegentheyt ge- 
doochde na Andrigiri ende Palinban senden soude, gaet neffens dese ’t jacht 
Cleen Hollandia opdat sulex door gebreck van jachten niet achterblyve. Het 
can weynich laden, daeromme als U. E. ’t selvige ontberen can soo sullen ’t 
wederomme met advysen verwachten.

Hiernevens gaet oock een groote vlot, welck naer onse gissinge ontrent 
1000 picol peper sal connen laden. U. E. sal deselvige aldaer houden omme 
daermede de peper in de schepen te doen schepen. Wy hebben deselvige 
daertoe doen maecken om voor te comen de mocyten welck de schepen en 
jachten om te laden voor desen hebben gehadt. Derhalven sullen geerne 
hooren hoe de vrienden hiermede gedient sullen sijn, opdat sooder noch iets 
gebreect daerinne versien mogen.

Niettegenstaende tegenwoordelijeken seer schaers van gelde sijn,ende veele 
van noode hebben, sijn evenwel tot den handel in Atchijn ende Ticco met
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U. E. sullen van hier met het schip den Areudt, ’t jacht Cleen Hollandia 
ende de groote vlot recht door na Jamby seyden, mits nadevlotseyl maecken- 
de, cnde altoos by denselven blyvende, opdat in cas van noot door U. E. ge- 
assisteert mogen werden.

Voor de riviere van Jamby’ comende, sal U. E. dese onse missive aen Soury

152. — MEMORIE
VOOR D'E. QUIRIJN VAN RAEMBURCH, OPPERCOOPMAN, ENDE LAUREN3 

PIETERSZ. KEYSER, SCHIPPER VAN ’T SCHIP DEN ARENDT, GAENDE 
MET HET JACHT CLEEN HOLLANDIA ENDE DE GROOTE VLOT 

NA JAMBY, 3 AUG. 1617.

den Arendt gaende 16.000 realen in contant. Derhalven soo U. E. van de 
48.000 voor dese met de Bergerboot, de Valck, ’t Wapen gesonden iets te veele 
heeft off ontbeeren can, sal wel doen ende ons hetselvige metten eersten 
weder herwarts senden, ten ware de vrienden geraden vonden ’t cappitael 
nacr Atchijn wat te verstereken. Doch veel liever hadden wy, dat voor alle den 
hoop peper mochten becomen. Het gewas staet tot Bantam seerschoon ende 
sal by gissing wel 120.000 sack off meer opbrengen. Hoe het met den prijs 
gaen sal, weten noch niet. Daer is naer ’t schijnt wederommeeenige guyterye 
onder de handt, doch soo wy' redelijeke assistentie van U. E. connen becomen 
sullen nonobstant alle fielterye de merct connen setten. Derhalv.e sy U. E. 
ten hoochsten gerecommandeert soo veele peper te senden als mogelijck sy. 
Men seyt dat door de Chinesen ende Javanen over lange op leveringe van ’t 
nieuwe gewas geit gegeven sy' tegen 2^ ende 2{ reael de sack, dan off waer is 
weete niet. D’Engelsen hebben tegenwoordich geen geit, dan verwachten 
dagelicx vier schepen van Suratten. De Francen hebben ontrent 18.000 realen 
in contant, ’t Cappitael is cleen, dan sullen de Compagnie daermede seer 
grootc schade doen. Sy presenteeren ons haer geit opdat voor hen souden 
coopen, dan wyr en sijn alsnoch op ’t stuck nietgeresolveert, wantqualickom 
oordeelen is wat in desen standt alhier voor de Compagnie best sy, dat men 
de prijs van de peper hooch doet loopen ofte leech doet daelen. Dekeure van 
dese twee sijn wy hebbende; Godt geve dat het beste vercoren worde. Opdat 
U. E. sie wat ordre na Atchijn gevende sijn, gaet by' dese copie van onse mis
sive aen Cornelis Comans geschreven. Gebreect er noch iets, sal gelieven 
Comans daervan te advyseeren, ende oock versien van sulex nodich mocht 
hebben.

In Jaccatra adi 3 Augustus anno 1617.
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datelijck doen behandigen, ende soo ghylieden de schepen aldaer nieten vindt, 
sult op ’t spoedichste volgens ordre van dito Soury metten Arendt na de sche
pen loopen, omtne metten commandeur Comans n effens een van d’andre 
schepen metten eersten na Atchijn teseylen ende den peperhandel in Atchijn, 
Ticco ende Priaman te procureren volgens d’ inhoude van onse nevensgaende 
missive aen voorsz. Comans geschreven.

U. E. sy gerecommandeert den vyandt en adherenten in passandt alle moge- 
lijcke affbreuck te doen, sonder nochtans eenige neutrale natie off vrye lieden 
aen haere persoenen off goederen in 't minste te beschadigen noch toestaen 
dat beschadicht worden, mits insonderheyt wel tracteerende die van Japara, 
Tcheribon ende Palinban, soo eenige van hun compt te rescontreren, al waer 
’t oock dat na Mallacca wilden seylen off vandaer keeren; wel te verstaen soo 
daerinne geen onvrye personen, noch goederen worden bevonden. U. E. sal 
trachten hun met dreygementen van Mallacca te weeren, sonder haerlieden 
nochtans, contrarie doende, als vooren is geseyt, te beschadigen, maer ooch- 
luyckinge doende, totdat anders worde geordonneert.

By den commandeur Comans comende sullen U. E. hun onder de vlagge 
van denselven submitteren, denselven voor commandeur erkennende, den an
deren in raet ende daet assisterende ende vrede ende vrientschap houdende.

In Jaccatra adi den 3den Augustus anno 1617.

153. — JAPARA.
AEN JACOB VAN DER MAROT, PER CHINESE JONCKE, 13 AUG. 1617.
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U. E. vier missiven in dato 24 Juny, 8 ende 12 July ende 17 Augustus sijn 
ons per de jachten den Arendt, de Jager, de schaloupe Cleen Enckhuysen 
ende ’t schip Walcheren wel geworden. De ƒ915—18 soo tot verlossinge van 
de gevangenen van Baly als andersints betaelt, de 55 lasten rijs ende 3 hoorn
beesten per den Jager, d’oncosten van de jachten Nassau ende den Arendt 
per de schaloupe Cleen Enckhuysen, gelijck mede de 205 lasten witten rijs ende 
12 hoornbeesten per Walcheren gesonden, alsmede dito scheepsoncosten, 
hebben alle wel ontfangen ende in U. E. reeckeninge gepasseert.

Nopende de vrybrieffkens voor de joneken voor de Mattaram daer U. E. 
dagelijcx om gemolesteert wort, sal U. E. by desen gewaerschout wesen hier- 
naer geene meer te verleenen, alsoo daer wel expresselijck ordre gegeven is, 
datter geen van de Mattarams joneken ’t sy van Cheribon, Japara offandre 
plaetsen onder sijn gebiet ende heerschappie sorterende, gaende naer Mal
lacca van de onse gemoeyt, veel min beschadicht sullen worden, ten ware



269Japara, 13 Aug. 1617.

I

r
/l

In Tcheribon arriveerende sullen U. E. dese nevensgaande missive ende 
goederen tot schenckagie gedestineert den coninck aldaer overleveren ende 
vereeren, naer behoorlijcken eerbiedinge ende saluitatie van onsentwegen

155. — INSTRUCTIE
VOOR D’E. HENDRICK DE JONGE ENDE WILLEM JANSZ. DE WAEL, OPPER- 

COOPLIEDEN, VARENDE MET DE SMACQ NA CHERIBON, 23 AUG. 1617.

154. — BANTAM.
AEN GUILLAEM DUCAEN, COMMIS GENNERAEL VAN DE COMPAGNIE 

VAN DIEPEN, 14 AUG. 1617.

U. E. disgost hebbe door de sijnne van den 2 stanti verstaen, ende aengaende 
de remedie die t’ onswaerts versoect, wil hem by dese geraden endevermaent 
hebben, sich metten anderen soo ’t doenlijck is te reconcilieeren opdat U. E. 
sijnne partye geen reden geve actie tegen hem te formeren, doch soo ’t niet 
geschieden can sijn wy bereyt U. E. na Cristelijcken plicht ende gelegentheyt 
van saecken te helpen voor sooveele sonder nadeel van onse ende sijnne 
meesters geschieden can. Derhalven sal gelieven ten besten te nemen dat tot 
mondelinge conferentie ’t volkomen bescheet uutgestelt worde. Godt geve 
U. E. na hertelijcke groetenisse geluck ende goet genoegen.

In Jaccatra adi 14 Augustus anno 1617.

onvrye luyden ofte Portugiesse goederen in hadden, daerop U. E. zich wel 
mach verlaten, dan U. E. sal dit de Javanen ofte andre natiën aldaer in geener- 
ley manieren te kennen geven, om reden per advyse. U. E. sy op ’t hoochste 
gerecommandeert alle neersticheyt aen te wenden sooveel rijs ende andre 
vivres byeen te versamelen als mogelijck is om met de eerste schepen, die van 
d’ Oost ofte van hier daer sullen mogen comen, in alleryll affgesonden te 
worden. Met de joncke van de godias daer de 510 pepersacken voor Jamby 
mede gesonden waren is U. E. lelick door de neuse geboort ende bedrogen, 
want soo wy naderhandt seeckerlijck alhier verstaen hebben, hadde meestal 
Portugiesse goederen in.

’t Bouwen van een nieuw logement ofr godong sal U. E. tot d’ heer genne- 
raels compste uutstellen.

In Jaccatra adi 13 Augustus anno 1617.
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verthonende, hoe wy over lange van meeningesijn geweest een schip off meer 
na Tcheribon te senden, omme aldaer rijs ende andre provisie te doen coopen 
en laden, doch dat sulex tot noch toe door andre affairen verhindert wesende, 
wy als nu U. E. derwarts senden, omme aen sijnne Majesteyt vrientlijck te 
versoecken gelijck ghylieden versoccken sult off het hem gelieve dat aldaer 
goede partye rijs ende andersints soudt mogen coopen ende byeen versamelen 
tegen de compste van d’eerste schepen, die derwarts na de gelegen theyt ge- 
doochtgesonden mogen worden, mitsU.E. totredelijeker plaetse huysinge ver
gunnende. Daerna sullen U. E. verhalen hoe wy gehoort hebben datter op de 
vaert van Mallacca diverse joneken van sijnne Majesteyt ondersaten bescha- 
dicht souden sijn, ja oock dat men seyt sulex door onse natie gedaen wesen 
soude. Verseeckert hierop dito Majesteyt dat het ongeval van de sijnne, onse 
vrienden, ons hertelijck leet is, ende soo bewesen wort dat het ons volck ge
daen heeft ende welcke degene sijn, dat wyse daerover andren ten exempel 
straffen ende de schade doen betalen sullen, opdat men claerlijcken sie (soo 
’t van d’ onse gedaen sy) dat het niet geschiet en is met wil en wete van d’ E. 
heer gennerael noch d’onse, alsoo niet anders en soecken dan sijnne Majesteyt 
vrientschap ende dienst te doen opdat de kennisse en vrientschap dagelicx 
vermeerdere; item dat sijnne Majesteyt gelieve te considereren hoe in dese 
quartieren behalven Nederlanders, Spangiaerden ende Portugiesen, noch twee 
andre natiën verkeeren die gelijeke schepen als d’onse voeren, namen tlijck 
Engelsen ende Francen, door welcke d’offentie op onsen name wel soud mogen 
wesen gedaen; biddende hierover seer vrientlijck dat alsoo den oorloch jaer- 
licx ontrent Mallacca wel soud mogen werden gecontinueert, dat het sijnne 
Majesteyt gelieve de vaert op Mallacca een weynich te doen schorten, want 
alsoo de Spangiaerden ende Portugiesen een groote macht versamelen, omme 
daermede op de custe van Java te comen, gelijck verleden jaer alrcede op 
wech waren, maer haer disseyn door Godes genade verhindert wiert, sijn wy 
genootsaeckt andermael intijts daertegen te wesen, eer de macht te groot 
worde; item dat sijnne Majesteyt gelieve te considereren terwyle wy een seer 
swaren oorloch voeren, hoe d’Engelsen ende Francen ons alomme op de 
hielen volgen, omme den vrucht van onsen arbeyt te genieten, gelijck blijet 
op alle plaetsen die frequenterende sijn, daerdoor andermael sijnne Majesteyts 
joneken (na Mallacca varende) op onsen name wederomme wel beschadicht 
mochten worden, dat Godt niet en geve.

Hierop bescheet becomen hebbende sal heer Hendrick de Jonge daermede 
datelijck met de smacq weder herwarts keeren, medebrengende soo veel rijs, 
ayuyn, loock als andersints, als sonder verlet connen becomen ende bergen.

Willem Jansz. de Wael, soo ’t den coninck bevalt, sal aldaer blyven tot de 
compste van d* eerste schepen off naerder ordre, mits n voorraet opcoopende

u
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156. — ORDRE, 1 SEPT. 1617.
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By dese gaet copie van onse laesten geschreven den 3 Augusto passato 
ende gesonden per den Arendt, Cleen Hollandia ende de groote vlot, welcke 
hoopen aldaer wel geariveert sullen sijn. Tsedert hebben van U. E. niet ver-

157. — JAMBI.
AEN A. SOURY, PER DE SCHUYT VAN DE LOGDE, 8 SEPT. 1617.

Volgens resoluitie van de Seventhiene wort by dese geordonneert aen den 
oppercoopman ende schipper van ’t jacht d’ Oranjeboom byaldien winter 
daechs op onse landen comen te vervallen, dat in cas van eenige apparent- 
lijcke noot van storm, onweder, peryckel van ijsganck off andersints alsulcke 
gaten off havenen inloopen sullen, als by den scheepsraet tot behoudenis van 
lijff ende goet geraden mach worden bevonden, uutgesondert in Engelandt, 
ten waere door uutterste noot daer op off in wierden gedrongen.

Alsoo de Francen voor dese hier tydinge hebben gebracht, dat op haer 
vertreck van Diepe door seeckre ambassadeur verstaen hadden, datter uut 
Portugael vier galjoenen met alle nodige materialen naer Sant Helena ge- 
destineert waren, omme aldaer een fort op te werpen ende onse schepen de 
verversingen die gewoon sijn daer te nemen, te onthouden, soo is ’t dat hier
over geraden achten (hoewel de tydinge onseecker is) datU. E. deTaffelbaye 
aen de Cabo de Bona Esperance aendoet ende u aldaer van water ende al
sulcke verversinge versiet, als te becomen is, omme voort des geraden vinden
de off nodich sijnde Sant Helena voorby te mogen loopen.

In Bantam adi primo September anno 1617.

soo veel rijs, partye ayuyn, loock ende andersints, als het cappitael ver- 
strecken can.

Anthonio Visoso, die door den coninck van Cheribon opseeckere pretentie 
Moors gemacct is ende per missive van dato 26 Juny passato sijnne verlossinge 
aen ons versoect, sullen U. E. aenseggen het beste voor hem by den coninck 
te doen, ter gelegender tijt sijnne vryheyt van den coninck oock versoeckende, 
doch soo ’t geweygert wort sullen U. E. dito Visoso steelwijs niet vervoeren, 
want niet geraden vinden den coninck om synenthalven te disgosteren; dan 
segt dat hem na Hollandt passagie verleent worden sal. Gegeven in Jaccatra 
adi 23 Augustus anno 1617.



212 Jambi, 8 Sept. 1617.

'' ;

i
'V

:vI

nomen, derhalven dies te corter wesen sullen. Dese gaet per’tschuytgen van 
dit comptoir, welck expresselijck senden tot confirmatie van ’t gene voor dese 
geadvyseert is, als namentlijck dat nu alreede metterdaet bevesticht bevinden 
hetgene ons voor desen dochte by den pangoran gouverneur offandreonver- 
sadelijckelieden tot groot nadeel van de gennerale Compagnie gedissegneert 
wierde, want alsoo tot de last van d’ Orangeboom een weynich peper gebrack 
sijn wy genootsaect geworden deselvige a 3J reael de Bantamsse sack te 
coopen.

Daeromme sullen geerne hooren off ten vollen geexecuteert sy d’ ordre 
die voor desen gegeven hebben tot preveniment van des Compagnies vyandt 
ende versameling van alle den peper die men soud connen becomen. Is ’t niet 
gedaen, wy recommanderen ende bevelen U. E. mits desen andermael ten 
hoochsten alle den peper op te coopen, die daer ontrent becomen can, in aller 
manieren voorcomende, dat soo weinich in andre handen vervalle ende ver
voert worde, als met alle middelen voorcomen can. Doch dient (J. E. met aller 
discretie daerinne te handelen, opdat ons geit aldaer wat verder strecke ende 
den prijs mede niet al te hooch en loope, alsoo ick mene met verhaesten en 
opjagen niet vorderen souden; dan soo ’t anders niet wesen mach, hebben wy 
noch liever diere peper dan gene, alsoo hier niet alleene een snoden handel 
off monopolie omgaet, maer daerenboven alle de lieden in ’t gennerael ende 
perticulier ingebeelt is, dat wylieden, d’ Engelsen ende Francen peper sullen 
moeten coopen, ’t sy oock zoo diere datse sy, soodat het schijnt dat hier voor
eerst geen affslach noch beterschap hebben te verwachten.

Mettertijt souden per avontuyre noch wel raet vinden, maer vermits het 
d’Engelsen ende Francen, des Compagnies quaetste vyanden, de peper neder- 
dryvende soo wel ten goede soud gel ueken als ons selven, sullen by kants ge
nootsaect sijn den prijs voor den tijt hoogh te doen blyven omme beydeonse 
partyen te matteren en breydelen, waertoe U. E. assistentie hooch nodich is, 
ende byaldien van daer goede quantiteyt peper becomen, soo hoope, dat 
hoewel het bykans onmogelijck schijnt, d’een en d’ ander breydelen sullen. 
Derhalven sal U. E. wel doen ende ons op ’t alderspoedichste met den brenger 
deses advyseeren wat aen peper alreede in handen heeft, ende wat naermaels 
noch verhoopt te becomen, mits in aller yle herwarts sendende den peper die 
gereet is hebbende, ’tsy met het Wapen van Zeelandtvtt een anderschip. Voor 
desen hebben geordonneert dat men het Wapen van Zeelandt ontrent primo 
ahalffOctober toecomende ten langsten weder herwarts senden soude, doch 
soo het daer van node waere omme de last inne te nemen mach hetselvige wel 
langer opgehouden worden, mits dat ons dan met een ander schip een rede- 
lijcke partye toegesonden worde, omme vooruut met nagelen en andersints 
naer ’t patria gesonden te worden. Den 2 stanti is d’ Orangeboom derwarts
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vertrocken. De Heerc wil ’t selvige in salvo geleyden. Ick hoope dat comman
deur Comans lange voor desen met twee schepen na Atchijn sal wesen ver
trocken, ende dat aldaer wel te passé comen sal, want alsoo ’t contract door 
d’ Engelsen met den coninck van Atchijn gemaect geexpireert is, verstaen wy 
dat in Ticco noch Priaman geen peper connen becomen, maer na Atchijn om 
nieuwe liccentie gevaeren sijn. Can U. E. gelegentheyt bccomen, sal wel doen 
ende van onsentwegen een expresse aen commandeur Comans naersenden, 
met ordre dat in aller maniere trachte sooveel peper te versamelen als eenich- 
sints becomen can, gelijck mede dat hy geen oncosten spaere, omme den han
del in Ticco ende Priaman te becomen, ende d’ Engelsen van daer te weeren. 
Om tijt te winnen souden gaerne buyten om naer Atchijn senden, dan by ge- 
breck van jachten can ’t niet geschieden.

Ick was van meninge naer Pattane oock een expresse te senden, dan ge- 
considereert sijnde dat d’ advyse voor dit jaer te laet comen soude, sullen ’t by 
onse voorgaende ordre laten berusten, doch soo aldaer eenige joneken waren 
sal U. E. wel doen ende de vrienden aldaer ’t voor verhaelde mededeylen. Dese 
schuyt herwarts sendende, gelijck mede alle andre schepen ende jachten die 
corts souden mogen volgen, sal U. E. senden na d’ eylanden van Jaccatra by 
de Versse riviere gelegen, ende niet naer Bantam. Nevens dese gaet de tydinge 
welck van Manilha sijn hebbende. Van Suratten sijn hier twee Engelsen sche
pen geariveert, gelijck mede een nieuw schip van Engelandt, tydinge brengen
de hoe geheel Vrankrijck weder in roeren was, ende dat Engelandt voldaen 
wesende, d’ Engelse garnisoenen uut Vlissinge, den Briel ende Rammekens 
gelicht waren. Wat geit dese schepen mede brengen weete niet. U. E. zy ge- 
recommandeert voor te comen, dat het gemeene volck van dese schuyt ofï 
andre jachten soo weynich bewust worde van ’t gene ons hier in den handel 
mocht hinderen, als mogelijck sy, want seer nauw by onse partyen op d’ad- 
vysen gelet wort. Wy verlangen mede te hooren, off daerontrent iets op den 
vyandt verricht wesen sal, gelijck mede wat tydinge van den vyandt heeft, 
omme ons daerna te mogen reguleeren.

Na het vertreck van d’ Oranjeboom is de peper op reael de sack gedaelt. 
Sy sal niet laten meer te dalen, maer soo wy begosten te coopen, en soude 
geen, dan tot seer hoogen pryse veyl sijn.

In Bantam adi 8 September anno 1617.
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AEN A. SOURY, PER DE SMACK, 17 SEPT. 1617.
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Tot tweemael toe is dese nevensgaende met het schuytgen van Bantam 
expresselijck derwarts gesonden geweest, maer alsoo t’elcken reys weder ge- 
keert sijn, hebben wy goetgevonden de smacq brenger deses per costi te 
senden, opdat U. E. verwitticht worde hoe qualick dat men tot Bantam om 
geit aen peper geraecken can, niettegenstaende ’t landt vol peper is, ten 
eynde dat U.E. hem daerna reguleere ende ons opt spoedichste herwarts sende 
sooveel peper eenichsints becomen can, want anders niet alleene na de Ban- 
tamse pypen souden moeten dansen, maer ons geit en soud geensin ts connen 
strecken. Derhalven sy U. E. andermael ten hoochsten gerecommandeert ons 
sooveel peper toe te senden als becomen can, ende dat op ’t spoedichste, al
soo de nagelen van Anboyna ende Banda daerna ophoudende sijn. Tsedert het 
schryven deser nevensgaende is hier Godt loff van Anboyna wel aengecomen 
het schip d’ Eendracht met ontrent 900 bhaer nagelen; ’t schip Enckhuysen 
verwachten mede dagelijcks met synen last van Banda, invoege dat het niet 
dan aen een weynich peper gebreect, omme de last te verdeylen ende eenige 
schepen naer ’t patria te senden.

Tot Bantam na wy verstaen is den peper noch a 3 J reael de sack geldende, 
niettegenstaende door ons, van d’ Engelscn, noch Francen geen peper gecocht 
wort; dan men seyt dat de Chinesen, Javanen, Gouseratten ende andre de- 
selvige alsoo sijn opcoopende. Watter van is sal den tijt leeren. Commandeur 
Buysero advyseert dat men tot Bantam geen quantiteyt peper sal connen be
comen ofte sullen wel 4 realen voor de sack moeten geven. Dit spel hebbe 
lange voorsien gehadt, ende omme den pangoran te prevenieren, de negotie 
op Jamby doen stabileeren. Hoope oock dat alsnu door U. E. naersticheyt en 
goeden yver geholpen sullen worden. Gelooft sy Godt dat dese man de mono
polie niet eer begost en heeft, want hy soude ons gedwongen hebben den 
peper na sijnnen wille te coopen, oft haddense naer moeten laten.

Ick mene als hier ruchtbaer wort, hoe de peper uut de Chinese joneken ge
licht sy, dat het groote veranderinge causeeren sal. U. E. sal wel doen ende 
ons datelijck met dese smacq off anderen advyseeren (soo ’t niet gedaen en is) 
wat aldaer verricht sy, wat tydinge van de vyandt heeft, mits alle den peper in 
aller diligentie herwarts sendende, ende ons ad vyseerende wat peper naermaels 
noch hoopt te becomen.

In Jaccatra adi 17 September anno 1617.
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159. — CHERIBON.
AEN WILLEM JANZ. DE WAEL, PER CHINEESE JONCK, 4 OCT. 1617.

160. — SUCCADANA.
AEN HENDRICK VAECHT, PER CLEEN HOLLANDIA, 13 OCT. 1617.

U. E. missive van den 2 July is ons per ’t jacht Hollandia met nevensgaend 
cargasoen wel geworden, daervoren ’t comptoir aldaer gecreditteert hebben. 
Dese gaet wederomme per dito jacht, daermede in contant gesonden worden 
2000 realen ende eenige deden; snit ons daervooren creditterenendedeselvige 
ten besten van de genneraele Compagnie beneficeren, mits datelijck daermede 
weder herwarts sendende alsulcke diamanten, bezarsteenen, was, rottang, 
sisicq en draeckenbloet als by ’t comptoir gereet is hebbende, opdat de dia
manten met de naeste schepen naer’t patria gesonden mogen worden. Tegen- 
woordich connen U. E. van geen and re deden versien, alsoo onse schepen 
van de Custe noch niet geariveert sijn. Met eerste gelegen theyt sal ’t geschie
den. Met dit jacht gaet Jacob Stuyteling, dat een diamantslyper van sijnampt 
is. Snit deselve aldaer tot bottelier gebruycken, mits desen andren volgens 
U. E. versoeck herwarts sendende. Hoe desen bevallen sal sullen geerne 
hooren.

Ten besluyt van dese sy U. E. andermael ten hoochsten gerecommandeert 
den incoop van de diamanten, bezarsteenen, was, sisicq, rottang ende sanguis 
dracony, voor sooveel tot redelijeke pryse becomen condt, ende cappitael

U. E. arivement ende ’t gepasseerde aldaer hebbe per sijnne missive van 10 
passato ende heer de Jonge secr geerne verstaen. Met d’ eerste schepen die de 
gelegen theyt per costi gedogen sal gesonden te mogen worden, sullen wy des 
conincx missive met danckbaerheyt beantwoorden. Interim recommanderen 
U. E. sooveel rijs te versamelen als becomen can, ende ’t cappitael gedoocht, 
doende soo weynich oncosten als mogelijck sy; ende alsoo verstaen hebben 
aldaer een tolck nodich te sijn, hebben wy goetgevonden daertoe derwarts te 
senden Manuel brenger deses, die de Compagnie seer lange wel ende trouwe- 
lijck gedient heeft. Imployeert hem in sulex den dienst der Compagnie ver- 
eyscht ende hem bequaem vindt.

By U. E. is gebleven eenen constapels maet die ick wilde op desmacq ware 
gelaten, want sulcke lieden op de schepen ende jachten seer nodich sijn.

In Jaccatra adi 4 October anno 1617.
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161. — INSTRUCTIE.
DAERNA HEM HEER HENDRICK DE JONGE, OPPERCOOPMAN, GAENDE NA 

SUCCADANA, REGULEEREN SAL, 18 OCT. 1617.

strecken mach. Dit jacht sullen op ’t spoedichste weder verwachten om ’t 
comptoir daerna des nodich sijnde beter te versien.

Toucherende den dienst die U.E. presenteert, alsoo by d’E. HeerGennerael 
ende Raet goetgevonden is den heer Hendrick de Jonge oppercoopman voor 
een seeckren tijt per costi te committeren, sal U. E. sich aen denselven adres
seren ende van hem off ten naesten van hier volcomen bescheet becomen.

In Jaccatra adi 13 October anno 1617.

Door Godts genade in Succadana geariveert sijnde sal U.E. op ’tspoedich
ste het jacht Clecn Hollandia weder kerende doen depescheren met alsulcken 
cargasoen als den coopman Vaecht gereet is hebbende, ende aldaer selffs 
blyven totdat het jacht van hier wederkeert, omme met gemack informatie te 
nemen wat aldaer passeert, ende hoe den coopman Vaecht met desijnnesich 
is comporterende, mits selffs op den handel van diamanten ende andersints 
wel lettende, omme de kennisse daervan te becomen ende ons goet rapport 
te doen off goet advijs te geven.

Hetgene daerop U. E. te letten heeft, is, alsdat verstaen hebbende in Succa
dana geen goet regiment gehouden wort ende dat den coopman Vaecht hem 
van d’Engelsen laet verbluffen, daerover sylieden in den handel de preferentie 
souden becomen, waervan goede informatie nemen sult.

U. E. sal den coopman Vaecht aenseggen (omme denselven niet te discou- 
ragieeren) in Succadana gesonden te sijn omme de reeckeninge te lichten ende 
denselven (alles wel bevindende) opnieuws aen te nemen als het jacht aldaer 
wederkeert, derhalven dat sijn uutterste meninge weten laet.

Soo Anthonio de swart behendelijck te becomen is, sult hem doen lichten 
ende herwarts senden, d’Engelsen aenseggende dat hunne pretentie by ons 
vervolgen ende hun recht geworden sal.

Voorder sy U. E. ten hoochste gerecommandeert neerstelijck doen ver
vorderen den incoop van de diamanten, bezarsteenen, was, sisicq, rottangende 
sanguis draconi, voor sooveele doenlijck sy ende ’t cappitael verstrecken can.

De reeckeninge ende boecken van Vaecht sult van hem vervorderen, ende 
alsnu ofte d’ander reys, na dat veerdich sijn, herwarts senden.

In Jaccatra adi 13 October anno 1617.
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162. — JAPARA.
AEN VAN DER MERCT, PER’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 13 NOV. 1617»).

1

Met diversche schepen hebben wy van U. E. verscheyde missiven ontfangen 
ende gesien wat aldaer passeerde, als oock wat in de schepen gescheept, en 
hun tot provisie gedaen is, ’t welck goet sullen doen, gelijck oock betaelt 
hebben de 1150 realen door U. E. gelicht.

Dese gaet met het schip ’t Wapen van Amsterdam, welck expres derwaerts 
sijn sendende, omme vol rijs ende andre nootlickheden geladen te worden, 
hoopende dat goede quantiteyt in voorraet sult hebben. Tot voorderen incoop 
van ’t gene ontbreeckt sende nevens dese in contant 8000 realen ende een 
goede pertye deden, als per facture van heer Breeckvelt. Wy recommanderen 
U. E. alles ten besten van de gennerale Compagnie te beneficeren, alle moge- 
lijcke diligentie doende omme de deden wel te vercoopen, mits soo weynich 
uytborgende als doenlijck zy, ende sooveel rijs opcoopende als eenichsints 
becomen can, soowel bruynen als witten, want cort naer dese eenige andre 
schepen om rijs sullen volgen. Het Wapen sult op ’t alderspoedichste vol laden 
ende alle den rijs die daerinne schepen sult adresseren, te weten d’eene helft 
na Anboyna ende d’ ander voor Banda. Wy senden mits desen een vlot, omme 
den rijs daermede in de schepen te laeden, opdat daerdoor te min verlet 
worde. Laet deselve wel onderhouden ende goede acht slaen, depescherende 
de schepen soo haest eenichsints doenlijck is, opdat geen peryckel loopen 
ende geen meer van de reyse versteecken worden.

’t En past niet wel, dat het sapon soo laet gelevert wordt, dat het met de 
joncste schepen herwaerts niet gesonden is, want hetselvige dit aenstaende 
jaer niet versenden can worden. Derhalven dient sulex op een anderen tijdt 
voorgccomen of de contractatie naergelaten te worden. Den aracq, vis, olijv, 
rottang, was, swalpen, plancken, sout, ajuyn, loock ende andre provisie, die 
U. E. heeft of becomen can, sult voor deMoluccos, Anboyna ende Banda ver
deden, te weten d’eene helft voor Mollucco ende d’andre helft, twee derde 
voor Banda, ende het derde Amboyna. Was salder groot gebreck wesen, al- 
soo hier weynich becomen connen, daeromme soo ’t aldaer te becomen is, 
sult goede partye innewaerts senden. Naer de Mohicquen, Amboyna ende 
Banda sult mede senden 100 a 150 lasten sout, verdeylt als vooren, gelijck 
mede een groote quantiteyt padi. De Chyneesche pannen sult mede senden 
daer die vereyscht sijn.

U. E. sal sooveel hoorenbeesten naer Amboyna senden, omme vandaer 
naer de Mohicquen ende Banda versonden te worden, als na gelegentheyt be
comen ende de schepen bequamelijck voeren connen.

’) Copieön van 13 Nov. 1617—22 Eebr. 1618 : N 25.
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163. — BANDA.
AEN DEN GOUVERNEUR VAN DE SANDE, PER HOORN, 20 NOV. 1617.

By dese recommanderen ende bevelen U. E. andermael wel expresselick 
aen geenige joncken eenige paspoorten te geven, ’t sy oock waerwacrts souden 
mogen varen, ende sooder per avonture eenige sijn, die het naer de Moluccos, 
Amboyna en Banda souden hebben mogen gemunt, sult trachten hun met 
beleeftheyt daervan te diverteren, alsoo den welstandt van de Compagnie 
sulcx vereyscht, ende de heeren Mayores ’t selvige op ’t hoochste met hare 
joncste missiven sijn recommanderende.

Bantam adi 13den November 1617.
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De joncste mousson hebben van U. E. ontfangen drie missiven van dato 
9, 10 ende ultimo Augusto, ende daerdoor verstaen, alsoock per rapport van 
de vrienden, hoe d’ Engelschen op Poeleron gelandt sijn, hun dacr versterct 
hebben, ende ’t schip de Swaen door de Morgcnsterre met gewelt gedwongen 
ende aen ’t fort Nassou gebracht is. Voorwaer d’ arrogantie van d’ Engelsche 
is door ’t Nederlantsche gedult tot op ’t hoochste gecomen ende heeft lange 
verdient dan hun nu overgecomen is. By dese gaet extract getrocken uut 
seeckre missiven van d’heeren Mayores met de joncste schepen gesonden, 
waeraen sien sult, hoe by hare E. gelaudeert ende geaprobeert wort ’t geene 
tegen d’ Engelsche ende andre vreemdelingen in Amboyna gepasscert is, als
mede ordre tot verder vervolch ende uytkeringe van de Engelsche, Francen 
ende alle and ren die in de Molucquen, Amboyna ofte Banda souden mogen 
comen, waertoe ons gedragen, U. E. ten hoochsten recommanderende, soo 
daer wederomme eenige Engelsche, Francen ofte andre vreemdelingen com
pareren, alle mogelicke neerstichheyt te doen, ende laten doen, omme hun 
met alle middelen van die quartieren te weeren of aenhalen, gelijck met de 
Swaen gedaen is, ’t sy met gewelt of andersints, naer de gelegentheyt mede
brengt. Epde en laet oock in geenderley maniere niet toe, datter joncquen, ’t 
sy oock van waer dat se souden mogen wesen, by de Bandanesen gaen ancke- 
ren, maer dat se alle soo daer eenige compareren aen ’t fort Nassouw comen, 
opdat geen nooten noch foelie vervoert worde, ende soo ymandt sulcx onder- 
staet, sal alsulcke nooten en foelie prijs mogen maken, onaengcsien vanwaer 
die joncquen souden mogen sijn.

Mits dese sy U. E. andermael gerecommandeert den handel met de Banda
nesen, soo ’t eenichsints doenlijck sy, van Ortatten aentcasteel te doen diver
teren, alsoo het om verscheyden redenen gants ongerijmt is, dat men op Or
tatten weder een logie gemaect heeft, aldaer gaet handelen ende sulcke
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ontrouwe natie vertrouwe. De prijs van de foelie ende nootcn is mede te hooch. 
De bahar foelie dient 50 realen gebracht, gelijck deselve eertijts geweest is 
ende hier somtijts alsoo vercocht wort. D’ Engelsche ende andre vreemde
lingen van Banda geweert sijnde, soo sullen de Bandanesen, houd ick voor 
seecker, wel haest genootsaect sijn, aen ’t casteel te comen handelen ende de 
nooten ende foelie beter coop te geven, gelijck voor dese gebeurt is, insonder- 
heyt als hun de rijs gebreect. Derhalven en laet (bid ickU. E.) geen rijs op Or- 
tatten brengen, al waer’tdat den handel voor een tijt stil staen soude; de 
Bandanesen sullen sc aen ’t casteel wel comen soecken. Desegaet per’t schip 
Hoorn, welck met eenige provisie vooruut gesonden wordt. Godt verleene ’t 
selvige beter geluck dan voorleden jaer gehadt heeft, ’t Wapen van Amsterdam 
is mede naer Japare gevaren, omme vol rijs voor Amboyna ende Banda ge
laden te worden. Den eysch van U. E. hebbe verstaen, endesal op gelet worden, 
ende sullen wy U. E. van alles versien, voor sooveel eenichsints doenlijck sy.

Belangende de vreede met die van Lontoor ende consoorten gemaect, de 
noten ende foelie die het schip dacrdoor becomen heeft, sullen de
Mayores wellccom sijn, maer de vrede ach te ick en sal niet seeckcrder noch 
durabilder wesen, dan alle de voorgaende accoorden geweest sijn. Daeromme 
en mogen ons daer op gants niet verlaten, ende sullen wy trachten dat der- 
waerts conforme d’ ordre van de Mayores middelen geformeert worden, omme 
d’ Engelsche van Poeleron te dry ven, de Bandanesen t’ onder te brengen ende 
Poeleron tenemael te rouwineren, opdat de Bandanesen de corragie en mid
delen om weder oorlooch aen te nemen gants benomen werden. Dit jaer 
hoopen wy U. E. met 4 a 600 lasten rijs, alsoock van deden te doen versien, 
waermede achten tot provisie ende den handel wel versien sult sijn.

My is seer lief te verstaen, dat de standt van Poeloway dagelicx verbetert 
ende datter jaerlicx meer ende meer vruchten versamelt sullen worden. Ver
trouwen oock, dat U. E. niet naerlatcn sal de goede handt daeraen te houden, 
’t Is seer wel gedaen, dat U. E. door d’ orangkayas van Lontoor den Engels
man die van Poeloron op Luchuy om schuit te manen gecomen was, vandaer 
heeft doen vcrtrecken, want sulex geensints getollereert mach worden, al 
soud om d’Engelsche oorsaecke den oorlooch weder aengenomen werden.

Dat de medicamenten hier in ’t packhuys souden blyven staen of qualick 
gemenageert worden, ende Banda vergeten souden, daervan en is U. E. niet 
wel onderricht, want dese plaetsen de meeste tijdt qualicker dan eenige 
andre versien sijn geweest, vermits al versenden ende aen de behoeftige 
schepen verdeylt wordt, dat men becomt. Met dit schip gaet een kist welck 
weder ’t joncqste is, doch van patria sijn noch eenige kisten verwachtende, 
waarvan Banda beter versien sullen. LT. E. missiven sijn naer ’t patria geson
den. By dese gacn eenige vandaer gecomen.
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164. — BANDA.
AEN WATERFORT, PER ’T SCHIP HOORN, 20 NOV. 1617.

De rolle van alle het volck, geschut ende amonitie van oorloge aldaer sijn de 
hebben ontfangen; sal gelieven jaerlicx een nieuwe te senden.

Gelove wel dat de vrye luyden U. E. veel moeyten aengebracht hebben. 
Soo ’t weder gebeurt en laet niet deselvige op ’t hoochste naer merite te straf
fen ende den aracq prijs te maecken.

Tot U. E. nadeel en is ’t niet, dat aen Waterfort copye van syne missive ge- 
sonden hebbe, maer alleene tot recommandatie, dat hy U. E. daer ’t van 
noode mocht sijn assistere ende gelijck bevoordere ’t gene de welstandt der 
Compagnie vereyscht, hetwelcke alsoo ten besten sal gelieven te verstaen, 
want sulex by de Majores selfs ende na andre plaetsen mede gedaen wort, 
omme nodelose reditie te schouwen.

Jacatra adi 20 November anno 1617.
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Wy hebben van U. E. ontfangen drie missiven van dato 17 April, eene 
sonder datum ende de laetste van ultimo Augusto, waerop cort wesen sullen, 
alsoo den tijt weynich gedoocht. Dese gaet per ’t schip Hoorn, waermede 
U. E. becomen sal ’t geene daer in gelaten heeft, ende opnieus als per facture 
daerby gevoecht is, waervooren ons crediteeren sal. Godt verlecne ’t selve 
beter geluck dan voorleden jaer gehadt heeft.

De vrye lieden sijn conform U. E. bewijs betaelt. Voor de foelie ende nooten 
ons met Nassouw gesonden hebbe U. E. conforme de facture gecreditteert.

De Heere geve, dat de retouren van jaer tot jaer alsoo vermeerderen mogen, 
dat de groote lasten van Banda ons betaelt worden. Hoe die twee Engelsche 
schepen aengehaelt sijn ende met die van Lontoorende consoorten vrede ge- 
maect is, hebbe verstaen. D’ aenhalinge van de Engelsche is my lief ende sal 
de Mayores wel bevallen; als sien cont per nevengaende extract uut hare E. 
missiven; recommanderen U. E. de goede handt te helpen houden, soo aldaer 
wederomme eenige Engelschen, Francen ofte wat natie het oock soude mogen 
wesen, compareren, dat met alle middelen ’t sy met gewelt of andersints van 
daer geweert of aengehaelt worden, mits in aller manieren belettende datter 
geen nooten noch foelye vervoert worde, maer alles in des Compagnies handen 
geraecke, waeraen hun grooten dienst geschieden sal.

’t Is my leet datter op Ortatten weer een logie gemaect is ende aldaer door 
een pestilentiale coortse sooveele lieden gestorven sijn. Wy recommanderen 
ende bevelen U. E. mits desen, den handel met de Bandanesen van Ortatten
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aen ’tcasteel tc doen diverteren, want het gantsongerijmt ende onbehoorlijck 
is, dat men aldaer handde. Wy hoopen U. E. dit jaer van rijs, deden, inson- 
derheyt van rijs, want wcynich deden becomen hebben, wel te versien. Der
halven en laet geen rijs noch deden op Ortatten lossen, al waer ’t oock dat 
den handel daerdoor een tijt stil sonde moeten staen, want ick meene de 
Bandanesen daerdoor lichtelijck aen ’t casteel getrocken sullen worden, alsoo 
d’een noch d’ander niet connen derven. Daeromme sult hierby vastelijck 
persisteren ende mede soo sterck ende lang aenhouden, omme den prijs van 
de nooten ende foelie tot op 50 realen de bhaer, gdijck die voor desen geweest 
is, te brengen, totdat het eens gelucke, want sy is veele te hooch; doch byal- 
dien sulex vooreerst niet en soud willen vallen, soo recommanderen U. E. 
soo wcynich met geit te handelen als doenlijck zy, ende den rijs ende deden 
weeder sooveele te dierder tegen s de nooten ende foelie te houden, opdat daer- 
mede gewonnen worde, ’t geene men met den hogen prijs verliest. Want de 
foelie voorwaer min dan de nagelen behoort te gelden, dewyle die nieuwers 
na soo wel getrocken is. In Java mogen de nagelen wel 200 realen de bhaer 
gelden, daer de foelie geen 10 realen weerdich is.

U. E. boucken sullen in d’onse getrocken ende naer ’t patria voortgeson- 
den worden. Laet niet ons jaerlicx U. E. boucken geslooten te senden, ende 
dat conform nevensgaende verclaringe off ordre, opdat alle de boecken van 
gants Indien op een voet gehouden ende d’accoorde geslooten worden, want 
anders daermede alhier veel moeyten hebben. Maect oock dat de boecken soo 
naest den joncsten dag geslooten worden, als mogelijck is. De heeren meesters 
sijn van Banda eysschende de boecken van ’t fort Nassouw ende Belgica 
tsedert het vertreck van Willem van der Voort, namentlijck van den 14 Juny 
1611. Derhalven sult wel doen ende deselvige metten eersten senden, wel te 
verstaen tot den dach toe, dat U. E. sijnne voorige gesonden boecke be- 
gost heeft.

Den eysch, die U. E. van deden en andersints sijt doende, hebben gesien. 
Wy sullen niet naerlaten sooveel te senden als doenlick sy.

Wy recommanderen U. E. ten besluyt van dese in oncosten, montcosten 
ende fortificatie soo weynich te gasteren als doenlijck zy, want d’oncosten 
lange seer groot ende de retoeren daertegen cleen geweest sijn. Derhalven 
dient alle mogelijeke neersticheyt gedaen, omme de retoeren te vergrooten 
ende d’oncosten te verminderen. Op U. E. verlossingesal gedacht worden.

Jacatra adi 20 November 1617.
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Met U. E. missive van den 20 Augusto passato hebbe wel ontfangen den 
staet van ’t comptoir Rcvengie, register van de vivres ende amonite van oor- 
looge, alsoock rolle van alle ’t volck op Poeleway sijnde; sal wel doen ende 
jaerlicx alsoo continueeren.

Van rijs, geit ende deden hoopen Banda dit jaer alsoo te verstereken datter 
ten behoeve van de forten ende den handel met de Bandanesen genoch wesen 
sal, doch van syde lakenen en sal ’t niet conncn geschieden, alsoo daervan 
gants onversien sijn. De goede hoop, die U. E. heeft, dat jaerlicx van Poeleway 
meer ende meer seer goede nooten ende foelie becomen sullen is my lief. Godt 
geve dat het alsoo gelucke.

Ten besluyt van dese sy U. E. ten hoochsten gerecommandeert den wel
stand t der Compagnie aldaer sooveele te voorderen als doenlijeksy. Insonder- 
heyt dat jaerlicx goede retoeren mogen becomen ende dat in oncosten, mont- 
costen ende fortificatie soo weynich gegasteert worde als mogelick is, want 
de lasten van Banda lange seer swaer geweest sijn, ende daertegen weynich 
retoeren becomen hebben.

Jacatra adi 20 November anno 1617.
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Vier missiven hebben wy van U. E. ontfangen van dato 26 May, 3, 12 July 

ende 16 Augusto, waerop cort wesen sullen, alsoo den tijt weynich gedoogt 
ende neffens dese gaende sijn d’ originele genneraele missiven van de hoeren 
Mayores met de joncste schepen van ’t patria gecomen, wacrtoe my den gen- 
neraelen standt betreffende gedrage. U. E. sal daerinne sien hoe seerc onsc 
meesters reproberen een resolutie in de Molucquen getrocken ende ’t geene 
d’ Engelsche aldaer toegestaen is, gelijck mede hoe wel hun dacr tegen bevalt, 
dat d’ Engelsche soo resoluyt van Amboyna ende Banda geweert sijn geweest, 
lauderende ende aproberende al ’t gene tegen hun gearresteert ende gedacn 
was. Haer E. sijn oock gevende, gelijck de heere sien sal, volcomen ordre ende 
commissie ommed’ Engelsche, Kransen, alleEuropische natieendeinlantsche 
handelaers by alle middelen met gewelt van wapenen ende andersints van 
de Mollucquen, Anboyna ende Banda te weren. Derhalven bidde ende recom- 
mandere U.E. deselvige ordre promptelick in ’t werek te stellen ende sonder
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respect des noodich sijnde naer tc doen comen. Want dc nagelen, nooten 
ende foelie moeten alleen in onsc handen behouden, ofte souden niet connen 
bestaen.

Dat de gcresen beroerte ende rebellc met accoort beslecht ende ter neder 
gelecht is, hebben seer geerne verstaen.

D’ Heere wil den standt van Amboyna in ruste, vreede ende eenicheyt lange 
mainteneren, want de Compagnie aen de verseeckeringe van dien ten hooch- 
sten gelegen is. Alsoo voor seecker houde de rebellie ontstaen is door instiga
tie van die van Hittou, Lua ende Canbelle, welcke daertoe lange gearbeyt 
hebben, ende alleen uyt enkelen haet, ontrouwe ende dertele moetwilligheyt 
is spruytende, soo is te beduchten, dat niet rusten sullen, maer tans off morgen 
haer boosheyt wel souden mogen hervatten; derhalve sy U. E. gebeden ende 
ten hoochsten gerecommandeert daerop contynueerlicken te letten, ende alle 
boose aenslagen soo veele voor te comen als doenlijck sy. Cappiteyn Hitto 
en dient niet veele vertrout te worden, want hy ontwijffelicken voor een 
der quaetstc instrumenten te houden is.

Ick vertrouwe vastelick dat U. E. goede aert ende nature d’oude vrunt- 
schap ende goede affectie van de bontgenooten ende onderstaten van ’t casteel 
seer verbeteren ende vermeerderen sal, maer daerentegen bidde (onder cor
rectie) dat U. E. met een goede corragie wederstae ende nedervelle de dertele 
moetwillicheyt van d’ontrouwe ende onrustige hoofden, die op Hitto, Lua ende 
Canbella sijn, wel te verstaen soo weder yet nieuws voorgenomen wierde, 
want ick wel wete al deed men hun de grootste deucht van de werelt, dat met 
goet doen niet voldaen connen werden, gelijck hier dagelicx oock bevinden. 
Ick hebbe verstaen dat door U. E. toedoen aen eenige Maccassaren ende 
and re betaelt wesen sonde seeckere nagelen die sy in d’ aerde verborgen heb
ben gehadt om die te vervoeren, ende by den gouverneur Block ten deele ge- 
confiskeert waren. Voorwacr dit is (alsoo sijnde) een groot abuys. De liberale 
goetheyt is qualick besteet, want de vreemdelingen wort daermede occasie 
gegeven om me voorder te onderstaen, de nagelen verborgen te vervoeren, 
hetwelcke nochtans in alle manieren voorcomen moet worden, ja al soud 
daeruut (waervoor niet behoeven te duchten) oorlooch spruyten.

’t Is jammer, dat soo heerlicken fort soo qualick van cruyt versien is. Hoope 
dat naderhant goede partye gemaect ende verbetert wesen sal, ’t welck geerne 
sullen hooren, wandt dit jaer van hier weynich cruyt sal connen becomen, 
doch van ander nootlickheden, geit, rijs, cleden ende andersints, sullen de 
vrienden in 't Godt belieft wel versien worden.

Dc reparatie van de vervallen mueren sullen mede geerne hooren. Met het 
Wapen van Amsterdam is nu eenich quaet cruyt gaende.

De nagelen, die met d’ Eendracht ende Nassouiu gesonden sijn, hebbe wel
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ontfangen. Godt geve, dat het aenstaende jaer mede goede partye mogen be- 
comen. D’ Eendracht is met de last in groot peryckel geweest, gelijck de 
scheepen Orangie ende den Swarten Leen met de last van nagelen mede ge
beurde. Derhalven recommaudere ende bidde U. E. gelijck voor desen mede 
gedaen hebbe ordre te stellen, dat voortaen sooveele nagelen met een schip 
niet gesonden en worden, maer dat men soo wijt verdeyle ende op sooveel 
bodemen sende als doenlijck is, opdat ons ’t ongeluck ’t welck ons verschey- 
den reysen soo na gebeurt is, niet en treffe.

Van de Molucquen hebben niet meer dan 383 bharen nagelen ontfangen. 
’t En is door gebreck van geit, noch deden niet by gecomen dat de nagelen van 
Mackjan op Tidoor vervoert sijn. Een al te blaeuwen cxcusc is U. E. gegeven. 
De cleyne y ver, slapheyt ende onachtsaemheyt van des Compagnies dienaeren 
in de Molucquen wesende, mach sulex met recht veeleer toegeseyt worden, 
want elck sijn devoir doende soud men wel middelen gevonden hebben 
omme de nagelen te coopen ende betaelen, dewyle gestadelicken in de Mol- 
luccos meer dan ƒ600.000 capitaels is. Ja de Macjanesen souden hun oock 
wel gewacht hebben, in ’t minste te onderstaen dat nu gedaen hebben. 
Godt geve dat het niet meer gebeure, ende dat het gebreck met de sengasy 
gestorven sy.

’t Is jammer ende my seer leet, dat de religie en Godsdienst, welck voor 
alles behoort gemaynteneert ende geprefereert te worden, soo slappelick ge- 
hanthaeft is, dat de kerckelicken dienst ende de schoole gants verstorven sijn. 
Wy bidden U. E. ter eere Godts ende welstandt van den lande alles weder te 
releveren, in eere ende reverentie te brengen, opdat d’ inwoonderen van ’t 
landt daerdoor gesticht, de herten t’onswaerts getrocken worden, ende ter 
contrarie de tooren Godes niet becomen, want onsen welstandt aen den Godts- 
dienst voornemelijck dependeert.

Met dit schip is nu vooreerst een predicant gaende, die bynaest een jaer 
tot Bantam geweest is, sijnde een jongman Sebastianus Danckaert genaemt, 
van goede aert, ommeganek ende leven ; heeft wel gestudeert ende goed ver- 
standt. Ick bid U. E. denselven in eeren, respect ende achtbaerheyt te doen 
houden; verhoopen dat aldaer goede diensten sal doen. Van een schoolmeester 
ende een voorleser sullen U. E. mede versien, gelijck oock van silveren vaten 
tot den dienst des doops ende andersints, doch soo hier niet gerieft costen 
worden, can U. E. aldaer ’t selvige laten maecken.

’t Gepasseerde toucherende d’Engelsche inde Molucquen, Anboyna ende 
Banda hebben verstaen. D’Engelsche leggen tegenwoordich met 10schepen 
voor Bantam; naer ’t schijnt sijn sy gants confuys. Daer wort geseyt, dat weder 
met 3 a 4 schepen innewaerts gaen sullen, doch meene dat selfs irresoluyt 
sijn. Hier is gants weynich apparentie om met hun te verdragen: d’ onweten-
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de trots is te groot; dan daer is weynich aen gelegen. Wy en behoeven voor 
geen swarichheyt te duchten, ’t Recht sal ons genouchsaem verdedigen als 
blijet per aprobatie ende nieuwe resolutie ordre van de Mayores. Derhalven 
moeten wy de saecke corragieuselick vervolgen, d’Engelsche met gewelt(soo 
selfs niet vertrecken) van Poeleron, ende hun met alle andre vreemdelingen 
sonder simulatie of respect van de Molucquen, Amboyna ende Banda weren, 
waeraen U. E. gelieve de goede handt te houden.

Van rijs ende alle andre nootlickheden gelijck vooren is geseyt, sullen de 
vrienden int Godt belieft dit jaer beter dan oyt geweest sijn geprovideert 
werden, gelijck mede van een jacht ofschaloupe. Sooder alcatiffen te becomen 
sijn, sullen se U. E. met de volgende schepen geworden.

Belangende de vaert op Mocka, verleden jaer hebben by gebrec van carga- 
soen geen scheepen connen senden. Middelburch ende de Duyve hadden wy 
naer Suratten gesonden, maer sy sijn Godt betert beyde door quaet weder 
tusschen Suratten ende Dammas op de wal gebleven. Het volck ende ontrent 
de helft van ’t cargasoen met het geschut is gebercht.

Wy verhoopen dit jaer weder een schip na Mocka ende Suratten te senden. 
Na Japare hebben geordonneert, dat U. E. doenlijck sijnde eenige groote 
paerden gesonden worden, gelijck mede groote quantiteyt padi in strooende 
sonder stroo. ’t Is goet dat dit jaer geen jonequen in Amboyna geweest sijn. 
Godt geve datse geheel vandaer mogen blyven.

Met recht seyt U. E. qualick gedaen is, dat de soldaten oyt op hun eygen 
costen geset sijn, want het sal met niet min moeyte afgeschaft moeten worden, 
dan ’t ingevoert is. Het ware seer goet, dat sulex weder promptelick ware 
afgeschaft. Ick en can met U. E. mede niet begrypen, waeromme de betalinge 
der soldaten weder met geldt begost is, want het geit soowel als de cleden 
uut hun handen dienen te blyven. Cort naer dese, hoope ick, sal daerop ordre 
gestelt worden. Het succes in Manilha hebbe verstaen. De tocht moet noch 
eens hervadt ende verbetert wesen. Alsnoch en hebben geen tydinge van de 
resterende schepen, d’ Oude Zonne, Vlis singen ende den Rooden Leen. De 
I Icere wil deselve met geluck in salvo geleyden. Naer ’t patria sijn voordesen 
vertrocken de schepen d’ Orangieboom ende ’t Postpaert. Corts naer dese 
sullen derwaerts oock volgen d’ Eendracht, Walcheren ende Enckhuysen.

Van Jamby verwachten ’t Wapen van Seelandt volladen, gelijck mede eenige 
andre goede retoeren van Patane, Atchijn ende de Westcuste van Sumatra. 
De Heere wil alles in salvo geleyden, soo sullen de Mayores goede retoeren 
becomen. Uut het patria sijn hier ses jachten aengecomen. Twee heerlicke 
schepen met groot capitacl sijn dagelicx verwachtende.

De peper is tegenwoordich tot Bantam door de guyterye, die daer gepleecht 
wort, meer dan 3| reael de sack geldende. Groote moeyten wort ons daer
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Alhoewel den tijdt my tegenwoordich seer cort valt, soo en hebbe evenwel 
niet willen, noch connen naerlaten te adviseren, hoe dat tsedert myne joncqste 
over Molucco gegaen, van U. E. ontfangen hebbe 4 missiven te weten van 
dato 3 ende 11 October 1616, 27 May, 12 July ende 19 Augusto passato, 
waerop dese summierlick dienen sal.

Per jacht Nassouwni ende d’ Eendracht sijn ons wel geconditioneert ge
worden de nagelen, speanlter ende deden, waervooren U. E. conform sijnne 
facture gecreditteert hebben, ’t Is my liefdatter het aenstaende cleen gewas 
weder ontrent 600 bharen verhoopt wierde. Godt geve dat het alsoo gelucke. 
D’ Eendracht in ’t herwaerts comen aen den grondt ende in groot peryckel 
geweest, gelijck voor desen de schepen Orangie ende den Swartcn Leen met 
de last van nagelen mede gebeurt is. Derhalven sy U. E. andermael gerecom- 
mandeert geen groote quantiteyt nagelen in een schip te schepen, maer de
sel ve soo wijt te verdeelen ende op soo veel bodems herwaerts te senden als 
doenlijck is, opdat het ongeluck (welck verscheyden reysen soo na geweest 
is), ons niet en treffe, als Godt betert met de Sterre gebeurt is. Daerom en 
laet niet na, segge andermael, de nagelen met verscheyde schepen te senden 
sonder hetselvige naer boecken of pampier, tot op’t joncqste van’t mouson 
op te houden, waeraen my vrientschap en de Compagnie grooten dienst ge
schieden sal.

De successie van U. E. is my (gelijck voor desen hebbe geseyt) hertejick 
lief, alsmede sijn voorder advancement tot luytenant gouverneur. Vertrouwe 
ende hoope oock sijn comportement sulex wesen sal, dat den standt van Am
boyna in córten daerdoor mercklick sal wesen verseeckert ende verbetert,

dagelicx aengedaen. Ick hoope dattet eens beteren sal, doch weynich appa- 
rentie isser dat den peper soud mogen dalen.

Omme de peryculcn van brandt voor te comen, welck de nagelen op Hitto, 
Louhoe ende Can belle in de logies sijn lydende, sonde seer geraden vinden, 
dat men daer in ’t doenlijck is steenen huysen dede maecken. Wy recom
manderen U. E. daerop te letten ende soo ’t mogelick is, steenen packhnysen 
te doen maken, sonder d’ oncosten aen te sien. Soo nietsalt nodich wesen, 
dat men daer jachten houde omme de nagelen aen ’tcasteel te doen brengen, 
want soo costelicken ware te grooten peryckel loopt.

Jaccatra adi 20 November anno 1617.
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welck Godt geve. De rebellie ende trouble in Amboyna gcresen, hebbe nut 
syne voorgaende verstaen, gelijck mede daerna door andre van dato 27 May, 
hoe die weder met accoort geslecht ende ter neder geleyt is. Godt geve, dat 
de ruste, vrede ende welstandt lang mach dueren.

Daer en is niet aen te twijffelcn dunct my of Hitto is een van de voorneemste 
roervineken geweest. Daeromme dient denselven niet al te veel vertrout te 
worden, ende alsoo ick achte d’ oorsake van ’t quaet geweest te sijn, d’ on
trouwe ende moetwillige dertelheyt van sommige hoofden, versterct met een 
natuerlicken haet ende de hoope, die hen van de Engelsche gegeven was, 
soo is te beduchten, dat thans of morgen andre occasie becomende hun boos- 
heyt wel weder souden mogen hervatten. Daerom dient gestadelijck d’ oogen 
in ’t seyl gehouden te worden om alle quaet voor te comen, ende sooder (dat 
Godt niet en geve) d’ eene tijdt of d’ ander weder iet quaet ontstonde, dient 
sulex met een goede resolutie ende mannelicke couragie promptelijck ge
slecht ende nedergeleyt te worden, als te weten mits U. E. van de hoofden 
verseeckerende, gelijck de heeren Mayores oock voorstellen, want met liefde 
ende soeticheyt connen geen Mooren voldaen worden. Vreese moeter in 
Amboyna sijn, of’t en sal nemmermeer wel wesen.

Den eysch welcke U. E. van diversche deden, geit, rijs, sout, peperende 
andre nootlickheden is doende, hebben verstaen. Wy sullen niet naerlaeten 
met de volgende schepen sooveele te senden als doenlijck is. Twijffele oock 
niet of de vrienden sullen soo veel rijs en andersints becomen, dat gants Am
boyna sullen connen versien, ende d’ inwoorderen geen oorsaeck meer sullen 
geven om van gebreck te dagen soo de jonequen als ick verhoope weder- 
omme achterbleven, waerop hem wel verlaten mach.

Dat de betalinge der soldaten met deden sich aldaer selfs afgeschaft heeft 
ende U. E. verhoopte de deden weder op den ouden prijs te brengen is my 
lief. Wenste mede wel, dat niet weder begost en ware de soldaten met geit te 
betalen, want sulex mede weder afgeschaft sal moeten worden, ’t Succes van 
de Engelsche in Banda hebbe verstaen. My is seer lief te verstaen dat Dedel 
met de Morgcnstcrre het Engels schip de Swaen soo corragieuselick aengetast 
ende vermeestert heeft, want sulex lange verdient hebben. De Engelsche 
fulmineren daeromme niet luttel. Sy leggen tegenwoordich met 10 schepen 
tot Bantam; waerwaerts het wenden sullen is ons noch onseecker. Soo costi 
per avontuere wederomme eenigeEngelsche, Francen ofandre compareerden, 
sy U. E. mits desen ten hoochsten gerecommandeert te helpen vervoorderen, 
dat volgens nevengaende extract (getrocken uut de missiven van de heeren 
Mayores nu joncqst van patria gecomen) sonder eenich aensien met gewelt 
of andersints vandaer gedreven worden, opdat eens ruste becomen.

Aengaende de inlantsche vreemdelingen, sy moeten mede vandaer geweert
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worden, of ten minsten, dienen sonder respect prijs gemaect te worden al- 
sulcke nagelen als sylieden souden mogen verbergen of andersints, omsecre- 
telijck te vervoeren; anders souden nimmermeer van de nagelen verseeckert 
wesen. Ick versta datter corteling aen seeckere Maccassaren ende andre vreem
delingen betaelt wesen soude partye nagelen, die sylieden in d’aerde ver
borgen hadden ende de gouverneur Block vermeynt hadde te confisqueren. 
Dit is, soo het alsoo is, een groot misverstandt, want daermede occasie ge
geven wort om altoos weder te beginnen. Derhalven soo sulex weder voor- 
compt sy U. E. ten hoochsten gerecommandeert te vervorderen dat volgens 
d’ ordre van de meesters alsulcke nagelen geconfisqueert worden, gelijck mede 
degene die in eenige jonequen aen Manipa of daerontrent gevonden soude 
mogen werden, onaengesien van wat plaetse dat se mogen wesen. De nagelen 
die op Cambello uyt een joneke van Bantam gelicht sijn, hebben wy betaelt, 
en dat op den brief van adres hunlieden gegeven, waermede sylieden staende 
hielden dat haer de betalinge tot Bantam vastelick belooft was. Maer soo geen 
brief hadden gehadt, souden wy gantsch niet betaelt hebben.

Waterfoort advyseert, dat de nobels in Banda 6 reael ende de masen J reael 
mogen gelden, daeromme sal U. E. wel doen ende derwaerts senden alle de 
nobels ende masen, die noch over heeft.

Per ’t schip Walcheren hebben vier kisten met 32.000 realen ontfangen. 
Meer hadden wy van ’t geit van d’ Eendracht verhoopt, doch alsnu sijn rede- 
lijck wel geprovideert geworden, maer evenwel is de Compagnie grooten on
dienst en schade geschiet, dat men niet tydelijeken over ’t geit van d’ Eendracht 
gedisponeert en heeft. Want hadden wy bytijts het geit gecrcgen of ten 
minsten advijs becomen, soo souden naer de Cust een schip gesonden hebben, 
welcke nu niet geschiet en is.

Ick hebbe het schip den Arendt, dat naer Atchijn gesonden is, meer dan 
een maent opgehouden, op hoope van geit of tydinge van Amboyna te be
comen. Derhalven gelieft U. E. oft weder gebeurde, als niet verhoope, te ver- 
voorderen dat tydelicken bescheet bccomen.

De tydinge in Manilha hebbe verstaen, alsmede gesien een propositie van 
Don Jan de Silva. Sijn disseyn is voorwaer seer braef geweest, dan hy quam 
te laet schoole. De Spaensche lanckmoedicheyt heeft in Manilha de Nederlant- 
sche corragie overcomen. Alst Godt ende onse meesters gelieft, moet de saecke 
weder hervat ende verbetert worden. Wy bedaneken U. E. van syne large 
ende goede advysen, versoeckende dat alsoo gelieve te contynueeren.

Aen den heer admyrael hebbe gerecommandeert, op Hitto, Lua ende Can- 
bello, int doenlick is, steenen packhuysen tot conservatie van de nagelen te 
te doen maken, sonder d’ oncosten aen te sien. ’t Geene daertoe van hier van 
noode is, sullen wy tornieren.
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fi.Dc doot van de cruytmakcrs en past niet wel. Hoopcn dat de vrienden door 

d’andre gerieft ende gedient sullen worden, dat Godt geve, want van hier 
geen cruyt conncn senden. Om salpeter ende swavel hebben voor desen 
ordre gegeven. Yets becomende sal ’t costy gesonden werden.

Voor van Neck sal U. E. in reeckeninge goet gedaen werden f 1249 — 8, 
waervan de Mayores bescheet sullen senden, opdat hun van de Mageljaense 
Compagnie mogen valleren.

Aen die van Japara is nevens dese ordre gaende dat per costi gesonden 
worde 6 a 8 groote paerden, eenige hoorenbeesten, padi, rijs, sout ende ander- 
sints. Speek, vlees ende peper sal U. E. mede geworden. De pampieren van 
den advocaet Dcdel zaliger sijn nacr patria gesonden. Voorwaer de Compag
nie heeft aen die jongman veele verlooren.

U. E. boucken hebbe ontfangen ende sullen in d’ onsc getrocken wesende 
naer ’t patria voortgesonden worden. Belangende de maniere hoe deselvige 
voort houden sal, de nevensgaende verklaringe sal U. E. dienaengaende 
naercomcn, opdat eenen eenparigen voet gehouden worde. Toucherende het 
houden der reeckeninge van ’t volck, voor mijn part achte voor best te wesen 
de maniere die U. E. altijt gebruyct heeft, wel te verstaen als het volck hun 
voorige reeckeninge afgenomen worde, doch evenwel dient de ordre van de 
Mayores naer te comcn.

De rolle van ’t volck, als oock de amonitie van oorloge, hebben wel ont
fangen. ’t En is niet noodich dat d’amonitie getaxeert worde, want aldaercan 
even wel pertinente reeckeninge gehouden worden, ende als van hier eenige 
amonitie becompt, sal d’ oncosten van ’t fort daervoor debiteeren ende ons 
crediteeren, mits van yder spetie apart reeckeninge doende houden, opdat 
men dc comsomptie sie, gelijck in de schepen met de vivres gedaen wordt. 
Dicrgclijckc rolle ende register sal U. E. jaerlicx gelieven te senden.

Connende groote potten ende pannen becomen sullense U. E. geworden. 
Voor desen is na Nederlant om pannen tot dack geschreven, maer ’t en compt 
in ’t stouwen van de schepen niet wel te passé omme eenige te senden. Met 
een sloep ofte jacht sullen U. E. metten eersten versien.

Dat op 800 bharen nagelen niet meer dan 340 bharen ontfangen sijn, is 
luttel. D’in woonderen dienen wel in schuit gehouden te worden. Dan evenwel 
ware beter, dat alles geint wierde, want schuit connen lichtelijck maken, maer 
qualick becomen. Met de geborduerde deeckens souden hier qualick wech 
weten. Derhalven dient U. E., ist doenlick, deselvige aldacr te venten, al soude 
het oock met schade geschieden.

Nevens dese sijn wy aen den heer admirael sendende seeckere originele 
missiven met de joncqste schepen van de hoeren Mayores gecomen, daerinne 
veel poincten van importantie sijn, die U. E. mede betreffen. Ick en hebbe
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geen tijdt omme daervan largo te schryven, derhalven renvoyeere hem tot 
deselvige. Wy sullen U. E. daervan met de volgende schepen copye senden, 
op avontuere off hem d’ originele manckeerden.

Alsoo wy verstaen Amboyna seer lange sonder predicant geweest is ende 
de kercke wel een jaer geslooten heeft gestaen, soodatter geen publicquen 
godsdienst gedaen is, sijn wy daerover alsnu een predicant sendende, Sebas- 
tianus Danckaert genaemt, welck van goet leven ende wandel is, oock rede- 
lijck geverseert. Wy willen U. E. gerecommandeert ende gebeden hebben, 
denselven in respect ende eere te doen houden, opdat ter eeren Godes ende 
welstand van den lande d’exercitie van de religie weder in eere geraecke.

Actum Jacatra adi 20 November 1617.

1
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Van Bantam hebbe U. E. geschreven wat occurerende was. Dese dient dat 
wel doen sult, ende senden met elk schip daermede rijs sijt ladende, een mate 
ofte gantang van gelijcke groote als diegene is, daermede U. E. den rijs ont- 
fanckt ende weder afscheept, opdat de schepen met deselfde mate d’ uut- 
leveringe mogen doen.

Naer Amboyna sal U. E. met de eerste gelegentheyt senden 6 a 8 van de 
grootste paerden, omme in de cruytmolens te gebruyken, ende mede met alle 
de schepen innewaerts varende, verdeylt voor de Moluccos, Amboyna ende 
Banda, dit naervolgende, voor sooveel de schepen bequamèlick connen bergen 
ende aldaer te becomen is, te weten:

Rijs sonder endt, al dat becomen ende afschepen condt, soo wit als bruyn.
Een groote menichte van padi al waer ’t tot 100 ofte 200 lasten toe, soo in 

stroo als sonder stroo, na de gelegentheyt medebrengt.
50 a 100 lastensout,atchaer, ajuyn ende loock, aracq, olijfendegesouten vis, 

sooveele als becomen ende bergen condt. Item eenige potten gesouten quijt.
Boonen een geheele quantiteyt.
De 6 a 8 groote paerden als boven.
Hoorenbeesten, te weten jonge koemelckbeesten met eenige bullen, soo- 

veele de schepen connen bergen.
Menichte van hoenders, gansen ende boeken. Item 50 pycol was.
Voor Amboyna een goede partye groote potten tot olijf, aracq ende water

potten, gelijck mede een goede partye Chyneesche pannen ende 15 a 20.000 
strengen catoenen gaeren.
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169. — CUSTE COROMANDEL.
AEN DEN HEER DE HASE, PER DEN GOUDEN LEEUW, 30 NOV. 1617’).
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Pla>cqucn, swalpen, rotting al datter is.
Voor Banda een goede partye rieden ofte bamboesen om huysen te macken, 

ende 2 a 300 Javaensche parangs.
Comijn, anijs, venckelsaet, rubarber, suycker candi, poeyersuycker.
’t Geene in dese memorie gebreect ende innewaerts noodich mocht sijn, sult 

niet naerlaten te senden, maer de vrienden van alle nootlickheden versien.
Ten besluyt van dese recommanderen U. E. geen scheepen lange op te 

houden, maer datse in aller dilligentie volladen worden ende op ’t spoedichste 
vertrecken, opdat niemant weerom van een reyse versteecken worde.

Jacatra adi 20 November anno 1617.

I|
-ï

Het sal U. E. soowel als ons vry wat uut syne gissinge ende hoope gegaen 
sijn, doch moeten patiëntie hebben, totdat het Godt anders geve. Soo lange 
hier geweest ben, hebben de Custvaerders wel ongeluckich gevaren. Godt 
geve, dat het eens mach beteren. Niet eer dan primo stanti is het schip den 
Gouden Leeu alhier gearriveert ende den Neptunis den 1 l‘,en ditto. De Heere 
sy van hare comste gelooft. Wy hebben per ditto schepen ontfangen U. E. 
aengename missive van den 5, 6 ende 7 Juny, item twee van prymo Sep
tember ende een van den 5 ditto, waerop dese tot antwoorde dienen sal, voor 
sooveel occureert ende den tijdt toelaet.

Toucherende d’instantie die U. E. doende is, dat men jaerlicx twee schepen 
senden soude, byaldien van ’t patria naer de Cust niet gesonden en wordt, 
mits dat het eene in September van hier naer Masselipatan met een cargasoen 
speceryen vertrecke ende het ander tegen December na Tierepopelier met 
geit, ick hebbe lange getracht sulcx te doen, ende de schepen tydelicken te 
depescheren, opdat eens voor de wint ende niet in ’t mouson souden seylen, 
maer ’t en heeft niet connen geschieden, d’eene tijt door gebrek van schepen 
ende den andren door gebrek van geldt of goet, welck my voorwaer leet is, 
sijnde de Compagnie (gelijck (J. E. scer wel vertoont) daeraen vele gelegen. 
Dit jaer hadde gedocht het schip den Arendt, dat in Augusto passato naer 
Atchijn gesonden is, derwaerts te senden, waerover’t selvige meer dan een 
maent na contanten ende den Gouden Leeu hebbe opgehouden. Maer alsoo 
ons d’een ende d’ander gebrack, hebben sulcx naer moeten laten, en daer-
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over alsnu goetgevonden het schip den Gouden Leen in aller yle weder der- 
waerts te depescheren met alsulcken capitael ende cargasoen als uutmaken 
connen. Tegen April toecomende sullen U. E. soo ’t eenichsints doenlijck sy 
noch een schip met een goet capitael toesenden.

De heeren Mayores advyseren, dat in September 1617 uut Seelandt een 
schip van ontrent 150 lasten met 7 a8 kisten geit, ende sulex voorder geeyscht 
wordt, recht door naer de Custe senden sullen, van meeninge sijnde omme 
jaerlicx alsoo te continueren. Godt geve dat behouden arriveeren.

Het avontuer van de Neptunis hebbe verstaen. Met den Gouden Leeuen ist 
niet veel beter gegaen. Wy sullen trachten soo ervaren volck te senden als 
eenichsints doenlijck zy, doch het gebreect dickwils als U. E. wel weet aen 
’t een of ’t ander. De monster van indigo by U. E. gesonden, hebbe gesien. 
Ick achte.datse de Mayores seer wel gevallen sal. Daeromme waer te wenschen 
de partye groot waer, te meer dewyle alsnu adviseren in den indigo soo 
goeden treek geraect is, dat alle de voorgaende indigo soo goede als quade 
vercocht hebben, waerover gelijck U. E. per nevengaende missiven vernemen 
sal, duysent packen jaerlicx eysschende sijn, te weten van den alderbesten 
die men becomen can, doch hebben noch liever slechte dan geenen. Der
halven gelieve U. E. sooveele van den besten indigo te senden als becomen 
ende het capitael verstrecken can, sonder by gebreck van goede, de quade 
(elck na sijn waerdye betalende) naer te laten.

Uut de nevengaende missiven van de heeren Mayores sal U. E. mede ver
nemen, hoe in eenigejaren niet sullen connen venten het catoene gaeren met 
den Swarten Beer ontfangen, waerover geen meer, ’t en ware eenich slecht 
en cort gehaspelt, begeeren gesonden te hebben.

Het Guyneetse lywaet van Tierepopelier bevalt hun wel, derhalven sal daer- 
van conform haer E. advysen alst capitael sulex gedoocht 3 a 400 balen sen
den, te weten wat grover van draet ende vaster geweven, d’eene helft rouwe 
ende d’ ander helft gebleyet.

Watter vereyscht wordt tot incoop van ’t overslach by U. E. gemaect, hebbe 
gesien. Daerop sal gefornieert worden sulex de gelegentheyt gedoocht. Heb
ben oock gesien, wat U. E. tegen ’t naeste jaer gecontractecrt heeft, daerop 
niet anders connen seggen, dan dat een partye verwachten sullen. Doch ’ten 
past niet wel, dat de geeyschte tapis van ontrent 5 pagoden de corge uutge- 
laten sijn, ende niet dan slechte besteet is; derhalven gelieve U. E. volgens 
nevensgaende memorie tot naerder advijs geen meer slechten te doen maken, 
maer een goede partye van 5 pagoden ende wat meer, opdat elck sijn gerief 
becomen mach.

Vermits de schepen soo laet gecomen sijn, ende niet dan 2 a 3 pagoden gou- 
longgesien hebben, soo en connen voordees tijdt de bevallinge der Javaensche
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deden niet adviseren, doch door de curieusheyt die, gelijck U. E. weet, d’In
dianen op de deden hebben, sonde het wonder wesen soo daerop geen raet en 
wisten. Eenige daer ’t goutdraet in gewrocht is (seggen sy) sijn te slecht of te 
groff, want sulcx niet dan in exquise deden behoort gedaen te worden. In een 
pack van Tierepopulier niet den Gouden Leen geconien, is ontrent een corge 
goulongs van valsche saye gevonden, die bycans soo seere geplect sijn, als 
dese nevengaende monster N° 1, met het Duyfken gccomcn, gelijck heer den 
Dorst getuygen sal. De veruwe soo van de deden van Paliacatte als Tierepopu
lier is nochal te licht ende wort geoordeelt dat eerlange verschieten sal, sijnde 
niet vast geleyt. Doch evenwel wort de meeste partye van de goulongs door 
den andren voor reedelicken of matelick goet geoordeelt, sijnde van de beste 
noch van de slechtste niet. Als men de slechte uutschiet, soo sullen de goede 
ontrent 45 reael de corge mogen gelden, doch also men aen twee adrie packen 
van de gehecle menichtc geen oordeel geven can, sal U. E. met de naeste 
breeder bescheet te verwachten hebben.

Wy hebben voor desen geseyt, hoe onder de goulongs met het het Duyfken 
gecomen, eenige goet waren bevonden, die ontrent 40 reael de corge souden 
gelden. Daerna sijnder geheel slecht gevallen, gelijck U. E. aen de nevens- 
gaende monster cont sien, welcke seer qualick vercocht connen werden, soo 
goetcoop dat men se oock geven wil. U. E. sy veradverteert, dat eenige van 
de nieuwe goelongs qualick gepackt sijn, want elck pack behoort een hooft- 
eyndt te hebben, daer alle de deden even gelijck gebonden sijn, ende d’ een 
niet verder dan d’andre uutsteecke. Derhalven sal gelieven ordre te geven, 
dat sulcx naer dese verbetert wort.

Een pack fyne tapisserassen hebben mede gesien, welcq 8, 10 ende 1 1 pa
goden de corge costen, waerover oock van de beste niet en sijn, maer na hun 
geit. Derhalven dient er oock eenige gesonden van 11 tot 15 pagoden de corge, 
want na het schoonste goet tegenwoordich groot vereysch is. Den treek in de 
deden vermindert hier seer, ende dat vermits (seggen eenige) de Javanen veel 
meerJavaensche deden beginnen te gebruycken, dan eertijts gedaen hebben; 
andre, omdat wy voor desen groote menichte vercocht hebben ende nader- 
handt van Malacca oock grote quantiteyt seer goeden coop gebracht is. 
Watter van sy, sal den tijt best leeren. Omdat de goulongs van ’t Duyfken wat 
hoogh gehouden sijn geweest ende dacronder veel slecht goet loopt, soo en 
sijnder noch niet vercocht. Men seyt ons oock dat het onder de Javanen met 
de goulongs en fijnne serassen gaet, als onder ons met de zyde laeckenen, 
welck veel lieden goet begceren of liever andre gebruycken.

Alsoo de Molucquen, Amboyna ende Banda gants onversien van deden 
sijn, ende van Javaensche sorteringe redelick wel geprovideert sullen wesen 
met hetgeene alreede aenbesteet of gecontracteert is, sal U. E. gelieven de
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Molucquen, Amboyna en Banda naer desen te prefereren ende op haren eysch 
sooveele te versien, als de middelen endesijn E. discretie sullen gedragen, op
dat geen overvloet werde gesonden. Want dacr wort gemeenlick de ruymte 
geeyscht, ende als het dan gesonden wort, soo is men daermede verlegen, ge- 
lijck nu in de Molucquos met de solalos gebeurt. Voor dese cost men daervan 
niet te veele senden, ende nu is men daermede verlegen, alsoo men ons 50 
packen tcrugge gesonden heeft. Derhalven dient aldaer by U. E. die den 
eysch van de Molucquen, Amboyna ende Banda seer wel bekent is, alsulcken 
mate gehouden te worden, dat de incoop van de indigo ende Guineetsche ly- 
waten niet vermindert worde door den grooten eysch d’welcke die van de 
Molucquen, Amboyna ende Banda sijn doende, alsoo jaerlicx alst Godt gelieft 
versien connen worden.

Tot naerder ordre en dienen geen, of geen groote quantiteyt grove tapis 
meer gesonden te worden, dan cenige goede van ontrent 5 pagoden ende 
meerder de corge. Van goulongs en dient gelijck in ’t nevengaende memorie 
verhaelt is, mede sooveele als voor desen niet gesonden, doch bidde U. E. 
ordre te geven, datter volgens de memorie partye exquis goetgemaeckt worde. 
Laet daerop neerstelick letten omme te sien off de Javaense curieusheyt vol
doen connen. Sy sullen ’t dier genouch betalen, want alsoo van hun peper als- 
nu groot geit sijn maeckende, soo laet my voorstaen, dat met goede deden 
weder veel geit ingetrocken soud connen werden.

D’arme lieden sullen ten naesten by wel gerieft connen worden met de 
grove tapis, die alreede ontfangen hebbe, ende by U. E. voor den ontfanek 
van dese aenbesteet sijn.

’t Acressement van Paliacatte hebbe geerne verstaen, alsmede wat dienst 
totdesselvigen welstandt ende afbreuck van die van St. Thome met het schip 
der Goes verhoopt te doen. Godt geve dat U. E. desseyn wel gelucke, soo sal 
men daertoe, der Goes afgevaren sijnde, een ander jacht mogen senden.

My is seer lief te verstaen het goede tractament welck die van Maselpatan 
d’ onse alsnu sijn aendoende. Godt geve dat d’ aencomste van den nieuwen 
gouverneur geen quade veranderinge en brenge, doch al wacrt hy sulex cau- 
seerde, soo vertrouwe dat door U. E. met een goede resolutie, gelijck voor 
desen geschiet is, wel beter soud worden onderrecht. Ick ach te oock, dattet 
beter ware dat men jaerlicx 4 percento betaelde ende het firman oft contract 
van 3000 pagoden te niet werde gedaen, te meer vermits per costi, soo de 
vaertop Mocka ende Suratten gecontinueert wort, te minder speceryen ende 
coopmanschappen gesonden sullen moeten werden, gelijck nu eensdeels ge
schiet, omdat van meeninge sijn derwaerts een schip te senden.

D’ heer generael en heeft voorleden jaer niet naergelaten U. E. te schryven, 
doch alsoo den commandeur Doensz. met de schepen ’t Wapenvan Amsterdam

-

i



MM

CUSTE COROMANDEL, 30 NOV. 1617. 295

ende Middelburg van Japara na Malacca gedestineert wierde, sijn ons sijn 
E. missiven niet eer ter handt gecomen, dan doen de scheepen alhier van 
Jamby keerden ende den Gouden Leen vertrocken was. U. E. sal wel verstaen 
hebben, wat absurde resolutie toucherende d’ Engelsche in de Molucquen is 
getrocken geweest, doch alsoo ons daertegens hebben gestelt ende van de 
Mayores nieuwe ordre bequamen, heeft den raedt hun beter bedacht. Alsoo 
d’ Engelsche met drie schepen weder innewaerts waren geseylt ende op Poeie
ren plaetse hadden begrepen, heeft d’ heer advocaet Dedel met de Morgen- 
sterre het schip de Stvaen op de cust van Zeeram rescontrerende met gewelt 
aengetast ende vermeestert. Van ’t tweede schip de Dcfens genaemt hebben 
d’ Engelschen meest al ’t volck met 23 stucken geschut op Poeleron geleyt. 
Dit schip van alle syne anekers gespilt sijncie, is met 9 man tot Lontoor comen 
dry ven, ende van onse mede aengehaelt. Het derde schip dese tydingen in 
Macassar bccomende is daermede herwaerts gekeert, soodat d’Engelsen van 
dacr geen retouren hebben becomen. In ’t gevecht sijnder van hun 6 mannen 
doot gebleven ende 12 gequetst. Van d’ onse is niemandt geraect. Hun volck 
tot ontrent 60 toe sijn op onse forten gevangen verdeylt. Het schip de Stvaen 
wort van ons volck gebruyct, ende de Dcfens is onder ’t fort Nassauw aen de 
wal geleyt. Hoe hier d’ Engelsche over voorsz. succes gefulmineert hebben 
can U. E. wel considereren. Meest met al hun macht (sterek wesende 10 
schepen) leggen sy tegenwoordich voor Bantam, alderley geruchten uut- 
stroeyende, doch verseeckere U. E. soo weder in de Moluccos, Amboyna ofte 
Banda keeren, dat meerder slagen becomen sullen. Op Poeleron sijn sy met 
3 batryen ontrent 50 man stereq. Wy sullen trachten, soo de plaetse niet ver
laten, dat met gewelt van daer geslagen werden.

By desen gaet copyen van de genneraele missiven door de heeren Mayores 
met de joncqste schepen gesonden. U. E. sullen daerinne sien, wat ordre op 
verscheyde poincten van importantie gevende sijn. Wenste wel, dat-op de 
voorneemste dcrsclvige van elck bysondcr ordentlick met U. E. mocht discou- 
reren, doch den tijt en laet het niet toe.

Derhalven sy U. E. in ’t gennerael gerecommandeert ende gebeden aldaer 
promptelick sonder simmulatie te doen effectueren ’tgene de welstant der 
genneraele Compagnie in die quartieren vereyscht, mits ons sijn advijs ge
vende op de poincten de genneraele standt ofte dese ende andre Indische 
quartieren betreffende, voor sooveel sijn affairen gedogen, opdat ons daerna 
mogen rechten. In gevalle in Palliacatte ofte Tierepopulier eenige Engelse 
arriveerden, sy U. E. insonderheyt gerecommandeert alsulcke ordre te stellen, 
dat sonder simmulatie met alle nodige middelen van daer geweert worden, 
conforme d’ orde van de heeren Mayores over de Molucquen, Amboyna ende 
Banda gegeven.
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De Molucquen, Amboyna endc Banda, gelijck vooren is geseyt, sijn gants 
onversien van goede sorteringe deden. Derhalven dient U. E. voor die quar- 
tieren nietten eerste en goede quantiteyt te sendcn. Ende alsoo de vrienden 
aldaer verleden jaer van geit wel versien sijn geworden, is de betalinge der 
soldaten niet deden weder afgeschaft, ende sulex andermael met geit begost, 
onime de deden wederomme in reputatie te brengen, weick soo quaet als 
goet is, want het volck weder op hun eygen cost dient gestelt te worden, ende 
sulex oock wel geschieden can, vermits die quartieren van speek ende vlees 
wel versien sijn.

Meest alle de nagelen sijn dit jaer van Mackjan na Tydoor vervoert. Godt 
vergeeft dicgecnc dieder oorsacck van sijn. Verleden jaer was ons geadvyscert 
dat men alreede ontrent 300 bharen nagelen bij de comptoiren hadde, endc 
dat voorseccker ontrent 14 a 1500 bharen te verwachten ware. Maer alsnu 
hebben niet meer dan 383 bharen becomen. Hoe schadelick U. E. vertreck 
van de Molucquen de Compagnie geweest is, sullense Godt betert wel voelen. 
Ick en hebbe niet naergelaeten behoorlick derwaerts te schryven, maer’t is al 
voor een doovemans deure gedopt. Men bctaclt my met een aerdich praetjen.

Toucherende ’t comptoir van Aracan, dewyle U. E. met syne joncqste 
advyseert Adriaen van der Meer geordonneert te hebben, dat met het carga- 
soen van daer vertrecke, is daerover geen ander ordre van noode. De Mayores 
recommandeeren seer het lichten van alle onnodigecomptoiren, doch weynich 
can daermedegeprofitcert worden, want elk sijn oncostcn haest verdient, endc 
de vrientschap dickwils te passé comt. Mijn dunct datter aen ’t lichten of 
continueren van een persoon of twee in Aracan weynich dependcert. Der
halven sal gelieven daerover van hier geen ordre te verwachten, maer finalick 
disponeeren na dat by den raet goetgevonden sal worden. Om een castccl op 
Diang te bouwen of anders groote middelen nacr Aracan tesenden en daertoe 
een expres jacht te houden is gants niet geraden, want de gelegen theyt der 
Compagnie can sulex geensints gedogen. Op de monsters van Diang sullen 
letten ende bescheet geven.

Het verlies op de realen ende d’ avance op ’tgout hebben verstaen. Wy en 
sullen niet naerlaten sooveel gout te senden, als op den eysch becomen 
connen, doch hier en is geen quantiteyt noch somme te becomen, ja tegen- 
woordelick weynich of niet, en dat noch seer diere. Derhalven sullen ’t gout 
van patria moeten verwachten. Met goede redenen claecht U. E. over de 
lichte quartieren, want hier daermede immers soo seere gequeltsijn, ja hebbe 
overlange aen de meesters daervan geschreven, endc ten antwoordc becomen, 
dat sulex geensints beteren en connen, alsoo qualick connen becomen. Hier
over gelieve U. E. ten besten te nemen, dat het geit soo goet als quaet als het 
compt, derwaerts gesonden werde.

H jt
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Dewyle den indigo, de Guineetsche lywaten ende andre van Tierepopclier 
wel bevallen, dient het comptoir aldacr gecontinueert te worden, gelijek U. E. 
tot nu toe gedaen heeft. Gelove volcomentlick, dat U. E. met recht claecht 
over eenige quade ofte slechte goederen van hier ontfangen, als blijet per ’t 
monster armosijn. Totdat beter goot voor redelicken prijs becomen conncn, 
sullen van hier voortaen geen Chyneesche waren gesonden worden. Dit 
joncqste jaer hebben de Chyneesen gants weynich gebracht. Dencke oock 
niet dat hier vooreerst yets goets tot redelicken prijs becomen sullen. Het 
overwicht, dat costi in sandelhout gevonden is, wierd hier naderhandt wel ge
mist. Door onachtsaemheyt van degeene daermede ons hier moeten behelpen 
sijn tcgenwoordelick met het Postpaert 71.100 catti Chyna nagelen op den 
nacm van Nederlantsche ponden naer ’t patria gegaen, welck voorwaer wel 
een groote fautc is, dat my mede genouch verdriet. Dan wat connen daer- 
tcygcn doen? Wy moeten met sulckc riemen roeyen als men heeft. Adam 
Verschult is den ontfangcr ende Marten Valck den leveraer van de nagelen 
geweest, welckc voorwaer wel wyser behoorden te sijn. Alsoo is het met het 
sandelhout ende andre goederen mede gegaen.

De pompen van de nooten sullen voortaen doen bewaren ende derwaerts 
senden.

Ick hoope, dat U. E. voortaen jaerlicx soo van hier als van patria een capi- 
tacl van 100.000 pagoden ende meer becomen sal. Cruyt en can niet gesonden 
worden, alsoo alle de forten ende schepen dacrvan gants onversien sijn ende 
van ’t patria niet gecomen is. Ja het schijnt, dat vooreerst oock weynich te 
verwachten hebben, alsoo hun de hoeren Mayores op de gesonden cruyt- 
makers (die al overleden sijn) vry wat verlaten, hoewel het oock aen de materie 
gcbrcect. Sy adviseeren verstaen te hebben, dat men op de Cust goede salpeter 
voor 7 a 8 realen de candi becomen can, ende soo het alsoo is, dat men een 
schip met salpeter ballaste ende hun toesende. In desen gevalle gelieve U. E. 
sulcx te doen ende ons mede een goede partye te senden, omme de meulens 
in Amboyna werek te mogen geven.

By desen gaet een verhael van ’t geene in de Manilhas gepasseert is. Van 
de schepen d’ Oude Sonne, den Rood en Leeuw % Vlissiiigeti, hebben noch geen 
tydinge. De Hecre wil hun met prosperiteyt in salvo geleyden ende verleene 
ons naer desc beter uutcomste.

De brieven ende packets van Hede, Crieck ende Ents, sijn niet het Postpaert 
naer ’t patria gesonden, gelijek oock U. E. missive." Door cortheyt des tijts 
hebbe het uutworpsel van ’t fort Geldria niet gesien; derhalve wenschte U. E. 
ons een ander sondt.

Goutdraet en is hier gants geen te becomen. Soo de Chyneesen dit aen- 
staende jaer yets brengen sal U. E. versien worden.



A 29S CUSTE COROMANDEL, 30 NOV. 1617.

■

I

*

r

i
-

■

i

Wy sullen ordre geven, dat geen paspoorten gegeven worden, ende al ist, 
dat somtijts door particuliere gegeven sijn, of noch gegeven souden mogen 
worden, soo en sijnse evenwel van geen ander cracht noch vigeur, dan ’t 
rechtende wclstandt der Compagnie gedoocht. Daeromme sal deselvige oock 
niet meer toestaen, want alhoewel ick sulex aen die van Japare wel expresse- 
lick verboden hebbe, worden de paspoorten dies niettegenstaendc lyberalick 
gegeven met excuse dat daertoe gedrongen worden.

Het arrivement van een schip van St. Malo in Pulecery hebben verstacn. 
’t Ware goet geweest, dat U. E. de macht en de middelen hadde gehadt omme 
volgens ordre van de Mayores de Nederlanders daervan te lichten, gelijck hier 
van de schepen van Diepe gedaen hebbe, want alsoo de tydinge daervan ge- 
hoort hebben, dese quartieren per avonture wat schouwen sullen. De gouver
neur Blocq leyt met 2 schepen op de hocck van de Straet om hun waer te 
nemen.

Wel drie maenden voor onse schepen sijn hier d’Engelsche van de Custc 
gearriveert, doch verneme niet, dat veel medebrengen. Sy hebben wel cenige 
goederen vercocht, dan geen sonderlicke quantiteyt.

Het ongeluck, de schepen Middelburg ende de Duyve overgecomen is ons 
leet. De Heere restaureere de schade in een ander, ’t En is niet sonder sorch 
of d’onse sullen over de gebergde goederen gemolesteert werden, doch soo 
d’onse hun daerdoor niet connen redden, hoope ick, dat wy van hier mede 
een beurt sullen hebben. De verhindering ’t welck die van Suratten de coop- 
licden naer ’t vertreck van Nassouw aengedaen hebben en is niet vreemt, 
want sulex d’Engelsche lange gespelt hebben ende over veel plaetsen Godt 
betert gemeynt is. Wat aengaet het stabileren van een comptoir in Suratten, 
’t is meest tot ondersoeck van saecken begost, om te beter over de moortvan 
van Deynse revengie te mogen nemen, byaldien geen goet acces becomcn, 
conform d’ ordre van den Broucke voor dese medegegeven. U. E. ad vijs desen 
aengaende sal bedacht ende niet verworpen worden.

Alsoo d’heer gennerael hier tegenwoordich is, hebbe U. E. missiven sijn 
E. getoont. Op U. E. verlossinge sal naerder bescheet gegeven worden, ende 
belangende U. E. versoeck omme over landt naer ’t patria te koeren, ’t is wel 
waer, dat de heeren Mayores seer recommanderen dat men middel soucken 
soude omme missiven over landt te senden, doch de saecke by den heer gen
nerael ende den raet voorgele}! sijnde, is ongeraden gevonden dat U. E. soo 
een reyse doen soude, hetwelck ten besten gelieve te nemen.

Uut de missiven, segge coppie van de missiven door den coninck van Ceylon 
ende van Suylen geschreven hebben geerne verstaen de goede hoope welck 
met de becomen victorie hebbende sijn, de Portugesen van Ceylon te ver- 
dryven. Godt geve, dat het soo gelucke. De heeren Mayores ordonneeren dat
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men het comptoir van Ceylon lichte, even alsoff daereen magnifycq comptoir 
waren houdende. Doch alsoo de last van een persoon niet groot is dunct my 
onder correctie niet seer geraden te sijn, dat men dien coninck geheelick de 
hoope van secours beneme, maer hem daerinne treynere omme de uutcomst 
van den oorloch wat apparenter te sien ende ons na den tijt te reguleren, 
waerop U. E. gelieve te letten. De monstersteenen van Ceylon hebbe noch 
niet gesien; sullense visiteren ende voortsenden, alsmede de robijn ballays 
na Mollucco.

De boecken van Orangie sijn naer ’t patria gesonden. Derhalven can de 
reeckeninge van Jan Jansen van Lymburg niet gesonden werden.

Van Banda sullen eenige gepekelde nooten ontbieden. Van d’ oorloge van 
Palliacatte geve Godt t’ onsen besten een goede uyteomst. By desen sende 
U. E. alle de roode lakenen, die hier sijn. Van ’t patria sullen meer ontbieden, 
’t Is goet, dat U. E. voor Jamby 30 packen balaaties heeft doen maken, als- 
oock d’ andre gecyste soorteringe aenbesteet heeft. Sal gelieven jaerlicx voor 
ditto plaetse te sorgen ende een goede quantiteyt senden, alsoo verhoope, 
die van Bantam dacrdoor gebreydelt sullen werden, waertoe d’ apparentie 
seer goet is.

Naer ’t schryven van ’t voorgaende tot Jacatra gecomen wesende, hebbe 
daer gesien eenige deden by den Gouden Leen seer qualick geconditioneert 
gelevert, dewelcke sy verclaren alsoo ontfangen te hebben. Oock isser een 
van deswaerste touwen in ’t overschepen gebroken, sijnde ’t selvige op eenige 
plaetsen gants verrot, dat na geseyt wort mede op de Custe soude toegecomen 
wesen. ’t Sy watter van is, U. E. gelieve ordre te geven, dat de goederen soo 
op de Custe als in de schepen ten besten geconserveert werden. Den indigo 
gelijck mede diversche deden sijn gants qualick gepact geweest, ende daer- 
over geheel qualick geconditioneert alhier gecomen. Derhalven is hoogh 
noodich, dat op een ander tijdt beter versien worden, want hier geensints con- 
nen doen, alsoo het aen den tijt, de materye ende volck gebreect.

Tot Jacatra hebbe veel deden gesien, met den Gouden Leeu gecomen. 
Seyldouck isser veel verrot, partye van de goulongs sijn redelick goet, doch 
wat grof van draet, maerveele loopt er oock onder alsoo geplect, alsdenevens- 
gaende monster met het Duyfken gecomen, gelijck Soury van Jamby adviseert 
mede bevonden te hebben onder de deden van den Gouden Leeu gelicht. Sy 
sijn met valse veruwe geverft. Derhalven is hooch nodich dat daerop beter 
gelet worde, want de schade van dit quaet goet met de pro fy ten van de goede 
doorgaet.

De serassen gobar sijn alle grof ende slecht gelijck mede d’agram gobar, 
die voordesen uitnemende schoon plach te wesen. Sy sijn meest alle van eene 
bloem, ende behooren van divers lofwerek te sijn. Derhalven gelieve U. E.
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U. E. aengename van den 5den Juny ende 20 September passato sijn ons, 
d’ eerste op primo ende den andren 1 ldcn December, wel geworden. Al heeft 
het met den Gouden Leen wat lange geduert, sy de Hecre niettemin soowcl 
als van des Neptunis behouden arrivement hoochlickcn gelooft. Godt geve, 
dat deCustrcysen naer desen met meer gcluck en spoet gedaen mogen worden. 
D’ Engelsen hebben in ’t seylen ende varen groot geluck. Meer dan drie
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■ ordre te geven, datse naer dese niet alle grof noch oock niet alle fijn gemaect 
worden, maer eenige geheel schoon, andrc middelbaer, ende ook slechte, 
geschildert met diverse bloem ofte verscheyden lofwerek. Hoe meeren divers 
hoe beter.

Alsoo gants Indien van bossecruyt onversien is, gelieve U. E. soo eenich 
redelickgoet becomen can, ons een partye tot monster off noothulp te senden.

Adolf Thomasz. is gesint na hy adviseert sijnne vryheyt te versoucken. Ick 
en kenne de persoon niet wel. Derhalven gelieve U. E. daerover te disponeren, 
te weten vryheyt geven of andersints, na best geraden sullen vinden, als ons 
daertoe gedragen.

Metten Gouden Leen ende de Neptiinis sijn ons eenige cloecke swarten ge
worden. U. E. gelieve ons jaerlicx daervan soovcele te senden, als bequamelick 
gevoert connen werden, soo jonge mannen, als groote jongens ende oock 
vrouwspersonen, soo ’t de gelegentheyt gcdoocht, want tot populatie van 
Banda hoogh noodich sijn, vermits aldaer door gebrcck van volck veel nooten 
ende foelie verlooren gaen. Derhalven en can U. E. niet te veele senden. In 
Aracan verstae ick, dat mense goetcoop becomen can.

By dese gaet notitie van seeckere differenten die geeffent dienen. Van Heer 
Breeckvelt wort gesonden ’t geene hem d’ heer gennerael van de Manylse 
buyt toelegt. In besondere missive recommanderen d’ heeren Mayores onder 
andre, dat men hun van U. E. missiven ses van eenen inhoude senden soude. 
Derhalven als ’t doenlick is, gelieve U. E. ses originele te senden, opdat 
©leken camere ten arrivemente van desel ve eene become.

Voor ’t kint van Marten Valck sullen van den vader inhouden ende U. E. 
goet doen f 600 ofte sooveel als by den ract goetgevonden sal worden, gelijck 
naer desen advyseren sullen.

Jacatra adi ultimo November anno 1617.

J
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maenden voor den Gouden Lccudèyw hun drie schepen tot Bantam gcarriveert; 
dan verneme niet, dat yet sonders medebrengen, soodat het hun aen dequoy 
en ons aen de seylagie gebreect.

Alsoo nevengaende aen heer de Hase geschreven ten deele tot antwoort 
van U. E. missiven dienen can, sal gelieven deselve aen te nemen als aen (J. E. 
gericht sijnde, want den tijt en laet my tegenwoordich niet veele toe. Uuthet 
verhael aen den E. heer de Hase geschreven sal U. E. verstaen het succes in 
Manylha. De saecke moet noch eens met een goede corragie hervat ende 
verbetert worden. De taxatie van de goederen van daer gecomen beloopt 
naer d’ Indische waerdye ƒ24.9259— 18— 11. Van de resterende drie schepen 
hebben noch geen tydinge. Ick meene, dat de vyandt de vrienden opdeCuste 
wel in ruste sullen laten, want hebben de handen vol genouch. Hier souden- 
se wel eens connen comen, in voegen als Don Jan de Silva voor gehadt heeft.

Met recht claecht U. E., dat de Cust qualick met capitael is geprovideert 
geweest. Met dit schip gaet wederomme een redelick capitael, ende sijn wy 
van meyningc soo ’t Godt gelieft, dewyle het in September passato niet en 
heeft connen geschieden, ontrent ultimo Martio toecomende een ander schip 
met een goet capitael na de Custe te senden. Van ’t patria sal by de Mayores 
van Seelandt ontrent September anno 1617 een schip van ontrent 100 lasten 
met 7 a 8 kisten geldt ende ander cargasoen recht door na de Custe gesonden 
worden, ende is by de Seventhiene geresolveert jaerlicx alsoo te continueren, 
invoegen dat niet en twijffele of de Custe sal voortaen continueerlick rijeke- 
lick versien sijn. De Heere wil de gaende ende comende schepen in salvo 
geleyden.

Vreemt ende slecht genouch is geweest, dat men in de Molucquen d’ En- 
gelsche gedoocht heeft met de Spacnjaerden te handelen, dan ’t en sal niet 
meer gebeuren. Willen U. E. gerecommandeert ende gebeden hebben, in alle 
manieren voor te comen,soo ontrent het fort GeldriaeenigeEngelsche,Fransen 
of diergelijeke compareren, soo met gewelt van wapenen des noodich sijnde, 
als andersints, dat daer geen handel noch acces becomen, opdat de lasten 
by ons niet en blyven, ende sy de proffyten genieten.

’t Acressement van Palliacatte is my seer lief. Den staet van ’t fort hebbe 
gesien. Sal gelieven ons jaerlicx een nieu register beneffens de rolle van’t volck 
te senden.

Het ware te wcnschen, dat de vrienden aldaer de macht ende middelen 
hadden gehadt omme conform d’ ordre van de Mayores van ’t Franse schip te 
te lichten alle de Duytse daermede vaerende, gelijck wy hier van de schepen 
van Diepe gedaen hebben. Soo naer desen weder eenige compareren, sy U. E. 
mits desen gerecommandeert, alle de Nederlanders met diergelicke schepen 
varende van hun te lichten, ’t sy oock in wat manieren of wat voegen hun
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Tsedert onse joncqste hebben wy 2 missiven van U. E. ontfangcn van dato 
10 November 1616 ende October 1617, waerdoor seer gcernc verstacn hebbe 
de vente van de goederen uut de Neptunis ontfangen. De slechticheyt daer- 
over U. E. claecht sal voortaen, sooveel doenlick sy, verbetert worden.

Onder de deden, by U. E. met het jacht de Duyve gesonden, hebbe eenige 
packen goede goulongs bevonden, welcke ontrent 40 realen de corge mogen 
gelden. Dan daer sijn wederomme veele soo slecht, dat mense om geen geit 
vercoopen can, gelijck sien sult aen de monsters die neffens desc aen d’heer 
de Hase worde gesonden, waeronder eene van valse saye is, sijnde het root 
gants gepleckt. Van U. E. goulongs met den Gouden Leen gecomen, hebbe 
alsnoch niet meer dan 2 packen gesien, dewelcke meestendeel in 't oogh 
redelick sijn. Dan in elck pack loopt mede ontrent een corge, bykantssooveele 
gepleckt als dese monsters van de Duyve, daerover gevrcest wort, dat de 
veruwe van alle den hoop mede niet goet noch vast is. De veruwe is oock al 
te licht; dient vry wat duyster of hooger van coleur gemaect te worden. Wy 
recommanderen U. E. voortaen op den ontfanck van de deden neerstelick te

becomen condt. Het eene schip van Diepe is hier al verlaten. Of het tweede 
overcomen sal sullen mettertijt vernemen.

In ’t patria sijn cortelick Godt lof wel gearriveert de schepen Mauritius, 
Rotterdam, den Groenen Leen, Witten ende oock den Swarten Beer, den Dol- 
phijn, ende ’t Hart. Naer die sijn noch gegaen Amsterdam, Nieu Zeelandt, 
West Vrieslandt, d’ Oranjeboom, ’t Postpaert', ende cort na dato deser gaen 
mede d’ Eendracht, Walcheren ende Enckhuysen. Eenige andrc verhoope 
daerna mede noch af te senden. De Heere wilsc alle in salvo geleyden. Van 
patria sijn hier 6 jachten met groot geit nieus aengecomcn. Twee hecrlickc 
schepen met meer dan 30 kisten geit sijn noch dagelix verwachtende. Godt 
geve dat haest behouden mogen arriveeren.

Ende alsoo wy in nevensgaende de negotie aengaende geseyt hebben, wat 
occurerende is, sijn ons daeraen refererende.

Ten besluyt van dese sy U.E. in ’tgenerael gerecommandeert den welstandt 
van de generaele Compagnie in alle manieren sooveele te voorderen als in 
sijn vermogen is, insonderheyt dat van daer jaerlicx goede sorteringe deden 
mogen becomen.

Jacatra adi 22 November anno 1617.
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Niet eer clan prymo stanti is den Gouden Leen tot Bantam gearriveert ende 
de Nejdiinis den 1 lden ditto. De Heere sy van hun compste gelooft. Wy heb
ben door ditto schepen ontfangen U. E. missiven van den 4dcn Maye ende 21 
September passato, waerdoor verstaen hoe swaer ende moeyelick het door

letten, opdatter geen meer met valse say gesonden worden, want deselvige 
niet alleen geen geit waerdich sijn, maer doen de goede deden mede aen de 
handt blyven. Met het eerste schip sal U. E. naerder advijs becomen.

De Guineetse lijnwaeten by (J. E. metten Beer naer ’t patria gesonden, be
vallen de Mayores veel beter dan d’andre, waerover vandaer eyschende sijn 
3 a 400 packen, d’eene helft rouwe ende d’andre wit gebleyct, wat grover 
van dract ende vaster geweven dan de voorgaende geweest sijn, gelijck van 
d’ heer de Hase vernemen sal. De dierte van de cattoene garen door de Gen- 
tijfse oorloge hebben verstaen. Hoope dat den oorlooch gestilt ende de prijs 
in ’t gacren daernae verbetert wesen sal.

Al den indigo is door de heeren Mayores in ’t patria vercocht, waerover 
wederomme groote quantiteyt van den besten indigo eyschen tot 1000 balen 
ofte packen, en meer. Ja begeeren noch liever slechten indigo gesonden te 
hebben, als men geen goede becomen can, dan den indigo te missen. Der- 
halven sal U. E. wel doen ende vervoorderen, datter in ’t landt groote quan
titeyt gesayet worde; doch in ’t coopen ende ontfangen van deselve dient al 
wat nauwer daerop te letten, dan voordesen gedaen is. Den indigo voordesen 
van Tierepopelier gesonden is in sich selven van beter aerte en stoffe bevonden 
dan die van Masselpatan, doch sy is met groote menichte aerde ende vuy- 
licheyt gemengt geweest; ja, daer is groote partye louter aerde onder gevon
den. Derhalven recommanderen U. E. andermael naer dese voor te comen.

De compste van een van de schepen van St. Malo aen Pulocery hebbe ver
staen. Wenste wel dat U. E. de macht ende de middelen haddegehadt, omme 
volgens d’ ordre van de Mayores alle de Nederlanders met hun varende van 
hare schepen te lichten, gelijck wy hier van de schepen van Diepe gedaen 
hebben. Soo daer wederomme eenige compareeren, sal U. E. volgens ordre 
van de Mayores, uut cracht van ’t placcaet der hooch mogende heeren Staten, 
trachten alle de Nederlanders (voorsooveel in sijn vermogen sy) van hun te 
lichten, ’t sy met gewelt ofte fynesse, soo daer macht by der handt is.

Jacatra adi 22 November anno 1617.
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U. E. missiven van den 18dcn October 1616 ende 21 September 1617 hebbe 
wel ontfangen, ende verstaen wat aldaer passeerde. Den Gouden Leen is tot 
Bantam niet eer dan prymo stanti eilde de Neptunis den 1 lden ditto gearri-
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den oorlooch valt, omme quantiteyt goede goulongs tot redelickcn prijs te be- 
comen, ’t welcke hoope eerlange gebeuren sal. Van de cleden met den Gouden 
Leen ende de Neptunis gesonden, hebbe noch niet anders gesien dan 2 a 3 
packen goulongs, soo van Palliacatte als Tierepopelier, met een pack fyne 
tapis, waeraen van de quantiteyt geen oordeel geven connen. De goulongs 
sijn wel redelick, dan onder een van U. E. packen hebbe mede diverse stucken 
gesien van valschesaye, welck bycans sooveele geplect sijn, als die van Tiere
popelier, waervan aen d’ heer de Hase een monster van de cleden met de 
Duyve gecomen, gesonden wort. Derhalven sy U. E. gerecommandeert op 
den ontfanek van de cleden neerstelick te letten, alsoo de valscheyt van der 
Clingen aert schijnt niet min dan die van de Chyneesen te sijn. De Chynee- 
sen willen my wijs maecken, dat meest alle de veruwen mettertijt verschie
ten en plecken sullen, dat niet geloven can. De goede goulongs achte ick 
sullen wel 40 ende 45 de corge mogen gelden. Het pack tapeserassen is te 
slecht. Sy costen 8 a 10 ende 11 pagoden de corge, maer hadde liever, dat 
men 11, 13 ende 15 betaeldc, mits dat het goet naer advenandt soo veel te 
schoonder ware. Daer loopt partye geele onder welcke tot Bantam gants niet 
begeert sijn. Derhalven en dienen van die slach geene meer gesonden te 
worden. Naer dese sal U. E. van de bevallinge der cleden naerder ende beter 
bescheet te verwachten hebben.

Dit jaer en hebben niet eerder schepen connen senden; hoopende, dat het 
toecomende jaer beter gelucken sal. Geloove wel, dat de Portugeesen van St. 
Thome op Malacca weynich voordeel hebben gedaen, vermits de cleden soo 
goeden coop in Malacca geweest sijn. Daer sijn diverse schepen en jachten be
noorden Malacca, omme de Custvaerders ende and re waer te nemen. Wat 
verricht sullen hebben, verwachten dagelicx te vernemen.

Gout hebben voor dees tijt niet connen senden. Hoope dat de vrienden van 
patria versien sullen worden.

Toucherende U. E. vryheyt, sal hem aen d’ heer de Hase addresseren ende 
van denselven goet bescheet becomen.

Ac turn in Jacatra adi 22 November anno 1617.
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Met de schepen ’t Wapen van Amsterdam en Hoorn hebben U. E. gesonden 
wat occureerende was, waertoe ons gedragen. Dese gaen met een jonckjen van 
Jamby door Souri met sijn schuyte herwarts gesonden, waervan de peper ge- 
cocht ende a 7 reael ’t picol betaelt hebben. Ick en wete niet of dit jonckjen 
Intche Mouda of andre particulieren toecompt, dan alsoo de peper ons 
noodich is, hebben wy niemant mogen aensien. Het conde wel gebeuren, 
datter noch meer joneken aengehaelt wierden, alsoo wy achten, dat U. E. 
daer oock geen leet lyden sal, vermits ten dierste betalen. Doch soo ’t ge
beurde, dat ghylieden daerover gemolesteert ende het opcoopen van rijs ver- 
booden wiert, soo en sult U daeraen niet stooren, maer met een schenckagie 
trachten van de regenten den vryen opcoop ende uutvoering van rijs te be
houden, of dat anders oorsaeck wesen soude geheel op te breecken, ende 
van Japara te vertrecken. Ende byaldien het dreygement niet en helpt, 
soo stelt U aen als of datelijck vertrecken soudet, mits eenige goederen by 
provisie schepende ; doende interim door andre voorslaen, sooder ymant is, 
die yets te pretenderen heeft, dat de gennerael machtich genouch is om een 
yder te voldoen, maer dattet U niet toestaet sich in sulcke saecken te ver
mengen; dan soo den opcoop van rijs voort laten gaen, ende soolang gelieven 
te vertoeven totdat U. E. hare pretentie aen den heer gennerael mach ad- 
vyseren, dat berecht is hetselvige te schryven ende voor hun sijn beste te

veert. D' Heere zy van haere comste gelooft, ende geve dat de schepen naer 
dese geluckiger mogen varen, gelijck d’ Engelsche jaerlicks doen. Van de 
bevindinge der deden connen als noch geen seecke.r bescheet geven, want 
maer 2 a 3 packen a la volce hebben gesien. Sy sijn wel redelick, maer daer- 
onder sijn eenige goulongs gevonden, die ’t root gansch verschooten ende 
geplect is, gelijck blijet door een qua monster van Tiercpopelier aen d’ heer 
de Hase geadvyseert. Derhalven sy U. E. neffens andre vrienden gerecom- 
mandeert op den ontfanek van de deden neerstelick te letten, opdatter geen 
meer met valse saye onder de goede gelevert worde. Het schijnt dat de Clingen 
de Chyneesen vry wat slachten. Pampier, penne ende stoff tot inct sal per 
costy gesonden worden.

Jacatra adi 22 November anno 1617 *).
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doen, niet twijffelende off sullen goet bescheet becomen. Hiernaer sal U. E. 
hem in dien gevalle reguleren.

Wat affrondt den broeder van Intche Mouda d’ onsen in Jamby gedaen 
heeft, ende gestadelick is doende, hebben voor desen geadvyseert, als oock 
hoe ditto Intche Mouda U. E. geabuseert heeft met het jonckjen met sappon 
door hem na Malacca gesonden daerinne U. E., niet anders wetende offginck 
naer Jambi, 300 pepersacken scheepte. Nu corteling sijt ghylieden wederomme 
door den selven ende Codja Babo schandelick bedrogen met eenen Pedro 
Cavielias, wesende een gevangen Portugees van ’t schip d’ Eendracht, aldaer 
gevlucht, d’welcke ditto Intche Mouda, die U. E. soo neerstich hielp soecken, 
selfs hadde verborgen, op hoope dat ditto Pedro hun 300 realen geven soude. 
Daerna is denselven met de joncke van Codja Babo in Jambi gebracht, mits 
dat hy voor vracht 200 realen betalen soude. Maer in Jambi is denselven hun 
mede ontlopen, soodat die van Malacca door hem alle onse gelegentheyt 
hebben verstaen. Derhalven bevelen U. E. mits desen voorseyde Intche Mouda 
niet meer te vertrouwen, ende hem noch andre geen paspoorten meer te 
geven, ’t Geene hy schuldich is, sal U. E. met behendichheyt intrecken, ende 
daerna niet meer borgen. Andre sult oock soo weynich borgen ende vertrou
wen als eenichsints voorby moocht, doch en slaet Intche Mouda op een bort 
niet voor ’t hooft, maer treckt eerst allenskens met behendigheyt inne ’tgene 
hy noch schuldich is.

By desen ordonneeren ende bevelen U. E. wel expresselick met d’ eerste 
schepen innewaerts varende na de Molucquen, Amboyna ende Banda te 
senden de vrouwe off vrouwen, die van Jambi gecomen ende tot Japara door 
U. E. toedoen getroutsijn, endebyaldien de schepen niet gereetsijn, soo sendt 
de vrouwe met hare man evenwel datelick scheep, sonder hun weder aen 
landt te laten comen, want anders wech loopen ofte secreetlick vervoert 
souden werden, ’t welck ons volck in Jambi veel moeyten causeeren soude; 
daeromme en weest hierinne niet nalatich, alsoo van Jambi expresselick 
ymandt om die vrouwe comen sal. Als ymandt op een ander tijdt van ons 
innewaerts wort gesonden soo wacht U wel diergelicke nut de schepen te 
lichten ende daer sonder ordre te houden.

Jacatra adi primo December anno 1617.
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175. — JAMBI.
AEN A. SOURY, PEB DEN GOUDEN LEEU, 2 DEC. 1617.

Verscheyden tyden hebben wy van U. E. diversche missiven ontfangen 
namentlijck copye van eenen van dato 15 Augusto waervan d’origineele tot 
noch toe niet vernomen hebbe, item van 18 ende ultimo September, 7 ende 8 
October,-ende nu joncxt van dato 12 November, waerop desen dienen sal.

’t Is verdrietich, dat de logie soo slechtelijck, of om beter te seggen door 
versuymen van eenen jongen verbrandt is. Dan dewyle daertegen niet connen 
doen, moeten patiëntie nemen ende op een ander tijdt de jongers wat minder 
vertrouwen. De Heere verkeere des Compagnies schade in een ander. On- 
geluckich is U. E. geweest dat alle syne pampieren verbrandt sijn, ende alsoo 
niet en wete offer yets van ’t cargasoen met de Bergerboot ende Vlissingen 
derwaerts gesonden, in den brandt gebleven is, soo en connen gantsch geen 
gissinge maken, wat schade de Compagnie geleden heeft; derhalven sal wel 
doen ende ’t selvige metten eersten pertinentelijck advyseren. By desen gaet 
U.E. journael, grootboeck ende balance, met factura van de goederen per de 
Bergerbootende Cleen Vlissingen derwaerts gesonden, alsoock extract van sijn 
aenneminge, gelijck mede 8 nieuwe boucken tot een journael ende grootbouck.

Hebben geerne verstaen hoe de peper uut de Chyneesche joncken gelicht 
ende betaelt is. Een van die van Bantam heeft heer Comans gemist. Ick meen
de, dat meerder quantiteyt in souden gehadt hebben, doch soo veel alst is, 
het sal ons seer wel te passé comen, want tot Bantam en is de peper niet alleen 
tot op 4 reael de sack gedreven, maer het quaetste is, dat men geen quantiteyt 
becomen can, ende gedrongen worden van dage tot dage meer te geven, of 
souden niet een sack becomen connen. ’t Is nu al 14 dagen geleden, dat men 
ten hove den pangoran gebeden heeft, dat hem soude gelieven ordre te geven 
dat den peper die gecocht hebben gewogen worde, maer ’t en comt hem of 
mijn heeren de weegers niet te passé. Sy willen ons noch jachtiger maecken 
ende den prijs noch hooger hebben. U. E. can daeraen wel considereren, hoe 
lastich ons het retarderen van ’t Wapen van Seelandt met den peper valt, ge
lijck mede wat intrest de Compagnie daerby lijdt. Want soo mijn ordre naer- 
gecomen was, waren de schepen d’ Eendracht, Walcheren ende Enckhuysen 
ende ditto Wapen van Seelandt al vertrocken, gelijck d’ Orangieboom ende ’t 
Postpaert gegaen sijn. Ick hadde heer Comans per instructie gelast het Wapen 
van Seelandt ontrent primo a half October ten lanexsten tot Bantam te be
stellen, ende ’t schijnt de vrienden verstaen hebben, dat ditto schip alsdan 
van Malacca herwaerts aen keeren soude, welck veel tijdt verscheelt, ’tïsoock 
een groot misverstandt, dat men in dese sobre standt soo schoone quantiteyt 
peper in de schepen gehouden heeft ende daermede na den vyandt gevaren
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is, want men hadde voor alle wercken behoort soo schoonen cargasoen met 
een van de schepen herwaerts aen te senden, ende dan met de resterende 
schepen t’ onderstaen wat Godt gelieven soude te geven, ’t Is waer, dat ick 
ordre gegeven hebbe dat men den vyandt met alle de macht alle mogelicke 
afbreuck doen soude, dan sulcx is te verstaen, voor sooveele sonder verlet 
van de retouren nacr ’t patria gedaen can werden. U. E. zy veradverteert dit 
niet geseyt en wort omdatter juyst op den vyandt niet verricht en is, noch 
oock niet omme de vrienden te belasten, maer opdat op ’t toecomende daerop 
wat naerder gelet worde, alsoo het niet mogelijck en is alles punctualicken te 
beschryven; ende alsoo my verseeckere by de vrienden alles om beters wille 
gedaen is, soo laudere ende aprobeere hetselvige mits desen.

’t Schaempt hem selven, dat die van Mallacca door een Maley ons volck 
soo fray uutgehaelt ende hun disseyn ondect hebben. Dan ’t en is geen 
wonder. In Manylhaishetalsoo medegegaen. Watsecreet isserhedensdaechs 
onder ons, dat onse vyanden niet en weten? Pedro de Cavillias en is alleene 
van d’ Eendracht niet gegaen. Meest alle onse gevangens ende andre sijn hier 
van onse schepen by d’Engelsche geloopen, ende met goeder ooge wort alles 
aengesien. Brengt de goedertierenheyt, die geseyt wordt by onse natie te 
sijn, alsulcken slechticheyt, imprudentia ende nonchalancia mede, soo come 
ons Godt te hulpe.

Hoe d’ Engelse endePortugesen in Andrigyry gevaren sijn, hebbe verstaen, 
ende sal ons ’t selvige voor een goet exempel dienen. Het ooge dient U. E. op 
de plaetse te houden, opdat den oorloch aldaer gestilt wesende, geen occasie 
passeere, want om den peperhandel in swang te houden, groote fynantie 
gesocht moet werden.

Ick duchte, dat de tydinge van Cambodja niet dan al te waer wesen sal. 
Godt geve, dat den coninckdaerover getroost ende ’t quaet gewroocken worde.

’t En is niet vreeint, dat den coninck ende die van Jambi het aenhalen van 
de Chyneesche joncq voor de reviere niet wel genomen hebben ende daer- 
over wat gealtereert sijn geweest; het sal mettertijt wel beteren en versterven. 
Om onse meesters retouren te senden ende goede dienst te doen, moeten wy 
ons dit ongemack getroosten, totdat het Godt anders versie. De groote fame 
van de Francen sal wel doot bloeden. De roem van de Macassaren over de 
leelicke massacre gedreven sal thans of morgen, alst Godt gelieft, wel in pleur 
veranderen. Daer wort tot Bantam geseyt, dat den coninck van Macassar door t 
d’Engelssen tot soo een enorme moort gebracht wesen soude. Watter van is 
sal den tijt wel leeren.

Den peper by U. E. in den Gouden Leen gescheept heeft hier niet meer ge
weest, seg gewogen dan 72.937 catti. Derhalven sal U. E. oversien, wat soo 
grooten differentie causeert, mits ons assay van sijn gewichtesendende, omme
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te sien of het daeraen oock schort, want de leccasie soo groot nietwesen can. 
Per ditto schip hebben van heer Comans mede ontfangen 16.000 realen. Ick 
hadde gedocht, dat U. E. daervan eenich geit behouden sout hebben. Dan het 
schijnt de Manicabers daerna alsnoch niet seer en loopen.

Dewyle U. E. in ’t lossen van de deden uut den Gouden Leeu om geen tol 
gemoeyt is geworden, soo hoope dat den voorigen eysch van den coninck 
niet dan om tol van de uutvoerende deden geweest sijn sal, dat, alsoo sijnde, 
cleene swaricheyt is. Dan soo hy tol van incomende deden begost te eysschen, 
dient U. E. tot op den hoochsten graet daertegen te stryden, want de prof- 
fyten van de cleeden cleen sijn, ende ten laetsten als alles wel ondersocht 
ware, niet de tol souden connen voldoen, want altoos aen ’t geven wel con- 
nen comen.

Volgens U. E. advijs sullen de missiven van de coningen ende captein moor 
tegen Mayo toecomende ende niet eer beantwoorden.

Het succes van de reyse by heer Raemburgh in Palimban gedaen hebben 
geerne verstaen. Was daer menichte van peper te becomen, ’t soude wel sijn, 
doch evenwel sy U. E. gerecommandeert de vrientschap met dien coninck te 
onderhouden ende vermeerderen, want wel gebeuren cost, de Compagnie 
daeraen goeden dienst geschieden. Ick hadde wel gewilt heer Raemburgh sijn 
pols wat ondertast hadde, gelijck in ’t gemelt termyne mondeling hadde be
last. Soo de reyse van den ouden en den jongen coninck van Jamby na Pa
limban voortganek name, ende sy persisteerden omme U. E. mede te hebben, 
vinde ick geraden hun daerinne te gelieven; derhalven sal met een van de 
jachten medevaren, mits soo een bequaem persoon in huys latende, dat alles 
daermede wel bewaert sy ende in de negotie oock niet versuymt worde. In 
Palimban comende en heeft U. E. daer niet sonders te verrichten, dan alle be- 
hoorlijcke complimenten tot aenbiedinge ende vermeerderinge van de vrient
schap met eenige vereeringe doende, mits neerstelick lettende op de gelegent- 
heyt ende situatie van de plaetse, ende voorder uut hemselven, maer niet uut 
onsen name met den coninck wijtloopich discourerende hoe hy met die van 
Bantam is staende, omme syne genegentheyt ende wille tot op ’t naeste te 
onderstaen, int discours voegende gehoort te hebben, ons volckeen tijtlanck 
tot Bantam niet al te wel getracteert sijn geweest, waerover d’ heer gennerael 
eenich miscontentement heeft, ende die van Bantam oock vreesen ’t geene 
d’ Engelsse overlange uutgestroyt hebben, te weten dat wy met den coninck 
van Palimban te water ende den Mataran te lande tegen hem comen sullen.

Soo men de Manicabers omme de 200 pycol peper, die sy van Jamby 
pretendeeren, met een groote quantiteyt peper cost doen afcomen, ’ten ware 
niet quaet, dat men deselve in dien gevalle voor die van Jambi betaelde, wel 
te verstaen, terwyle d’ Engelssen sonder capitael sijn sittende.
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Wy hebben U. E. gedebiteert voor de deden uut den Gouden Leeu gelicht. 
Van ’t geene verder eyscht,gaet nevensdesesulcx hebbendesijn. Desorteringc 
welck U. E. van de Custe geeyscht heeft, sal hem töecomendejaer geworden. 
Alsnu advyseeren de vrienden dat niet heeft gereet connen worden. Cangas 
sijn hier voor dees tijt geen te becomen, ende alsoo de schepen Middelburch 
ende de Duyve tusschen Surratten ende Dammas (Godt betert) op de wal ver- 
ongeluct sijn, comen ons de gewenste Gonseratse deden oock te gebreecken, 
doch soo yets van Atchijn becomen, sullen U. E. gedeneken. Het volck met 
het geschut van de gemelde schepen ende ontrent de helft van ’t cargasoen 
is gebercht. Wy sullen derwaerts weder moeten senden.

De rosenobels sijn alle innewaerts gesonden. Soo haest eenige becomen 
sullen U. E. versien.

By dese gaet copye van de facture der goederen in den Gouden Leen na de 
Custe gescheept. Isser yets dat U. E. dient ofte van noode heeft, ’t sy geit of 
goederen, sal ’t selve in vertu van de nevengaende ordre lichten, mits daervan 
behoorlicke recepisse ende den heer de Hase daervan pertynente ad vyse geven
de. ’t Verdriet my dat men niet eer naer de Cust heeft mogen senden ende 
altoos in de wint moet martelen.

D’ affront van Intche Mouda endeCodja Babo sullen gedeneken, ende oock 
ordre geven, dat de vrouwe van Japara metten eersten innewaerts gevoert 
worde. Het heeft my seer verdrooten, dat dese vrouwe contra U. E. advyse tot 
Japara gelaten ende aldaer getrout is.

Van der Marct hadde wel mogen nalaten de authoritheyt te gebruycken; 
doch wat sal men seggen, ’t heeft alsoo willen wesen. Ick hadde de 2 vrouwen 
in de Suyder Eendracht doen gaen, sonder over hun and re speciale last te 
geven, vermits ditto schip expresse ordre gegeven hadde, dat Japara nietaen- 
doen, maer recht door seylen soude. Doch ontrent Japara contrarie wint (na 
my geseyt wort) becomende, hebben sy de plaetse tegen onse ordre aengedaen 
ende d’ eene vrouwe aldaer gelost; derhalven gelieve U. E. ons ’t excuseren.

Aen de roem die de Portugesen op de Spaense macht ende ons verlies in 
Manilha dragen, moeten ons niet seer stooren. De Heere hoop ick sal’t alsoo 
versien, dat het eerlange verbetert worde ende de volcomen victorie becomen. 
My verlangt seer na de schepen van Patane, omme te vernemen wat van de 
resterende drie schepen sy. De Heere wilse alle met geluck in salvo geleyden.

De taxatie van de goederen met voorgaende schepen van Manilha gecomen, 
beloopt na d’ inlantsche prijs 250.000 gulden.

Belangende de joneken die de peper aldaer sullen vervoeren, wy sijn daer- 
op langen tijt seer suspens geweest, aensiende hoe hem den handel tot Ban
tam begeven soude, doch alsoo alsnoch niet seecker geoordeelt worden can, 
hebben wy met de heer generael geresolveert ende goetgevonden U. E. pro-
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176. — MOLUCQUES.
AEN DEN DIRECTEUR WESTERWOLT, PER ’T SCHIP DEN ENGEL. 5 DEC. 1617.

Verleden mouson sijn ons van U. E. geworden drie missiven van dato 2, 13 
ende 18 Augusto passato, waerop desen dient, dat uut het schip den Engel wel 
ontfangen hebben de 383 bharen 11 catty nagelen, door U. E. daerinne ge
scheept. Verleden jaer wierd ons met teZuyder Eendracht gttdvysttrt datter

visionelijck ordre te geven, gelijck wy hem mits desen ordonneeren ende be
velen ordre te stellen, dat ontrent Lucepare, of daer het best gelegen comen 
sal, uut de joncken van Jortan, Grissee ende Toeban gelicht worde alle de 
peper die in hebben sullen, mits deselvige na merctganck met contant geit 
betalende, doch sy U. E. gerecommandeert alsulcke ordre te geven, dat het 
volck van de joncken geen overlast werde gedaen, noch oock dat aen hare 
goederen, joncken noch persoonen in ’t minste niet beschadicht worde. De 
joncken van Japara, Jambi ende Cheribon sullen de vrienden met haren peper 
tot naerder ordre ongemolesteert laten passeeren, alsoock alsulcke Javaen- 
sche joncken als van Mallacca of elders comendesouden mogen rescontreren. 
Insonderheyt zy U. E. gerecommandeert goede ordre te geven, dat alle de 
joncken van Bantam, Jacatra, Cheribon ende Japara, ’tsy oock van waerdatse 
oock souden mogen comen, niet gemoeyt werden, maer dat mense vry ende 
vranck tot naerder ordre laet passeren ende repasseren. Soo U. E. die van de 
joncken met vreese ende dreygementen cost bewegen omme hun peper aldaer 
te vercoopen, het soude ons alderliefst sijn, al waer ’t oock wat meer dan de 
merct is betalen soude, doch sal U. E. doen ’t geene best sal willen gelucken.

De goederen, die wy gemeent hadden met dit schip te senden, sullen corte- 
ling met een expres jacht gesonden worden, alsoo noch niet by der handt en 
sijn, ende het schip sijn tijdt van doen heeft. U. E. sy oock gerecommandeert 
hetselvige aldaer niet op te houden, maer op ’t spoedichste voort te senden, 
mits de bevindinge van de voorgaende deden, alsoock wat van noode heeft, 
aen den heer de Hase advyserende.

Isser yets in den Gouden Leeuw, ’t welck U. E. van noode heeft, sal ’t selve 
in vertu van nevengaende acte daeruut lichten.

U. E. heeft wel gedaen het Chynees jonckjen herwaerts gesonden te heb
ben. Wenste wel, dat andre met hun peper hierontrent mede waren. Wy heb
ben daeruut ontfangen 225 pycol ende deselvebetaelt a 7 realen ’tpycol gelijck 
doentertijt den prijs van Bantam was.

Jacatra adi 2 December anno 1617.
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alsdoen 2 a 300 bharen nagelen by de comptoiren vergadert waren ende 
voorseecker dit jaer 14 a 1500 bharen te verwachten hadde, hctwelcke Godt 
betert geheel anders uutgevallen is, sijnde by U. E. tsedert dien tijt weynich 
ofte geen nagelen ontfangen, maer meest alle ’t gewas soo ick van andre versta 
op Tidoor ende elders vervoert, welck de Compagnie voorwaer seer lastich 
valt ende verdrietich om hooren is. Ick weet wel, dat U. E. sijne verantwoor- 
dinge immer soo gereet heeft als d’ ongerijmde van voorleden jaer. Dan alsoo 
’t met geen praetjens te doen is, wil U. E. vriendelicken gerecommandeert 
ende gebeden hebben, sijn verstant ende gemoet alsoo te werckc te leggen, 
datmen vandaer goede quantiteyt nagelen become, ende de middelen van de 
Compagnie niet langer soo onnuttelick geconsumeert werden, als eenichsints 
doenlick is, opdat de Compagnie beteren dienst geschiede ende U. E. andre 
eerebegae, dan sijnnen roem by de verstandige medebrengt. Is immers waer, 
dat in de Moluccos als een onversadelicken poel geconsumeert wordt wat 
men derwaerts sendt, ende van daer geen retouren becompt. Derhalven geve 
U. E. selfs te bedeneken wat der heeren glorie zy over den onbeschaemden 
roem. By tyde van de Hase, als wanneer men noch redelicke retouren be- 
quam, beliepen d’ongelden in 17 maenden ƒ190.000, daerna onder den dorst 
in 19 maenden ƒ360.000, ende alsnu onder U. E. directie in denselven tijdt 
ƒ 470.000 behalven d’oncosten van schepen, ende noch schaemt men hem 
niet te seggen dat de nagelen door gebreck van geit ende goederen by de 
Spaenjaerden ge voert sijn.

Na uwe meyninge en sin is het waer, dat ick verleden jaer t’onrechte 
op d’excessive lasten gesprooken soud hebben, dewyle deselvige tsedert 
ƒ107.000 vermeerdert sijn, ende na U seggen dagelicks noch meer beloopen 
sullen, soo men de Molucquen behouden wilt. Byaldien dit alsoo ware gelijck 
ghysegt, hoe souden dan de lasten gesuporteert connen worden, te meer de
wyle de Tarnatanen de nagelen laten varen ende de Mackjanesen deselvige 
by de Spaengiaerden vervoeren, in voegen dat het dan hoe eerder hoe beter 
wesen soude, de Molucquen t’abandoneren, ende het geit dat men daer gas
teert op andre plaetsen tot retouren t’employeeren. Doch dewyle wy de saecke 
geheel anders verstaen ende mettertijt door Godts genade oock verhoopen 
goeden raedt gevonden sal worden, soo wil U. E. interim by dese andermael 
vermaent ende gebeden hebben, alsoo de saecke aldus niet can bestaen, te 
practiseren ende in ’t werek te doen stellen dat alle de gelden ende dispencen 
sooveele vermindert worden als U. E. eenichsints doen can, maeckende dat 
altoos voor al met het gereetste capitael alle de nagelen opgecocht worden 
die voor handen sijn, sonder d’ onlust van ’t gemeene volck ende de Terna- 
tanen aen te sien, gelijck eertijts by d* heer de Hase seer loflick gedaen is. ’t Is 
waer dat de soldaten onderhouden ende betaelt moeten worden, maer sy
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connen, moeten ende behooren hun oock wel wat tot welstandt van haerselfs, 
hare heeren ende meesters te behelpen, gelijck ten tyde van Schot zaliger ge
beurt is. Waeromme heeft men, sooder capitael tot incoop van nagelen ge- 
brack, de volle betalinge van gagie gedaen? Hoe ende waeromme en souden 
hun niet connen behelpen, als de bootsgesellen scheep moeten doen? Dan 
’t gebreck is, dat men soo seer de goede man gemaect heeft, dat des Com
pagnies middelen in ongelden geconsumeert, de Tarnatanen daervan welich 
ende dertel geworden sijn, ende onse meesters de gewenste retouren comen 
te gebreecken. Daeromme can de getuygenis van d’een voor d’ander niet 
helpen.

’t Succes van Manylha hebben ten deelen verstaen ende ’t getal van canasters 
volgens cognossementen uut de schepen Bantam endede Mane wel ontfangen. 
Dan ’t gewichte van de zyde verscheelt seer veel; derhalven gisse dat aldaer 
met canasters met al gewogen moeten wesen. Sooder onder de zyde lakenen 
eenige goede stoffen voor ’t patria geweest sijn, ick meene, dat de Compagnie 
seer aengenaem wesen soude dat men hun eenige gesonden hadde. Het ware 
oock goet geweest dat U. E. eenige cangans hadde gesonden, want tot den 
peperhandel in Jamby seer dienstich wesen souden. Derhalven isser noch yets 
over, sult wel doen ende ons senden ’t geene ontberen condt, insonderheyt 
sooder eenige cangans lanquin over sijn, als oock eenige rouwe; doch en ont- 
bloodt U niet.

De genneraele boucken van de negotie ende betalinge der soldaten aldaer 
hebben wel ontfangen ende in d’ onse getrocken. By dese gaet notitie van 
seeckere differenten, die tusschen den andren gevonden worden. U. E. sal wel 
doen ende deselvige corrigeren, ofte ons onderrichten wat daervan sy, opdat 
alhier geeffent mogen worden.

Alsoo hier met elck schip en jacht bysondere reeckeninge gehouden wort, 
ende by U. E. onder den andren gemengt is wat aen de schepen gedaen wort, 
causeert dese vermenginge veel moeyten ende soeckens, om elck van ’tsyne 
te debitteren, ja is onmogelick, dat alles perfectelick daeruut getrocken can 
worden; derhalven sal U. E. naer dese een bysonder scheepsboucq doen 
houden, elck schip bysonder daerinne reeckeninge geven ende debitteren van 
’t geene de cooplieden oft schippers tot scheeps behoeve gedaen wort, opdat 
d’ accoorde mogen gaen.

’t Is my lief, dat de cleeden wederom op haer ouden prijs brengen sult, doch 
en was onse meyninge geensints, dat men de soldaten maentlick wederom met 
geit betalen soude, maer dat men se op des Compagnies costen soud stellen, 
andersints eenige maenden aen den heer soud houden staende. ’t Een of 
’t ander sal oock gedaen moeten worden, want by de comptanten, die tot in
coop van de nagelen ende betalingen der soldaten vereyscht worden, niet
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tornieren connen. Derhalven sullen de vrienden hun hier na rechten, sonder 
nochtans eenige nagelen ongecocht te laten.

Soo van de Manhilse veroverde goederen geene na Amboyna ende Banda 
versonden sijn, sal U. E. wel doen ende derwaerts als herwaerts senden ’t gene, 
als vooren is geseyt, ontberen cont. U. E. sy oock gerecommandeert, daer- 
van alsmede van andre goederen niet meer tot betalinge aen de soldaten te 
geven dan hare nootdruft vereyscht, ende sonder de cladde in de goederen 
te brengen geschieden can; doch vooral sy U. E. andermael mits desen ten 
hoochsten gerecommandeert ende wel expresselick bevolen, het gereetste geit 
ende de gereetste goederen tot opcoop van de nagelen t’ imployeren, alle 
mogelicke neersticheyt ende dilligentie doende omme voor te comen datter 
niet meer vervoert worde, maer alles in uwe handen alleen gerake. Touche
rende het weren der Engelssen ende andre vreemdelingen van de Molucquen, 
Amboyna ende Banda, het is my lief dat de vrienden hun naderhandt anders 
hebben bedacht ende geresolveert volgens de nieuwe ordre d’Engelssen in 
aller manieren vandaer te weren. Met de jonqste missiven van ’t patria, als 
U. E. per extract sal sien, wort by de Mayores gelaudeert ende geaprobeert 
wat tegen ditto Engelssen gedaen was. Sy geven oock weder op nieus vol- 
comen ordre, omme deselve ende alle andre in aller manieren vandaer te 
weren. Derhalven laet niet sulcx preciselick naer te comen, voor sooveele in U 
sy. D’ inlantsche negotianten moeten vandaer oock geweert worden, doch 
met alsulcke discretie, datter te minder alteratie ontstae, maer U. E. sal ver- 
voorderen ende ordre geven dat men sonder eenich aensien of respect voor- 
come datter geen nagelen vervoert worden.

De 10 bharen nagelen aen d’heer gennerael ende admirael Verhagen betaelt 
sullen in reeckeninge goet gedaen worden. Wat de resterende 20 aengaet, 
de Mayores sullen wel weten wat hun te doene staet. De betalinge van d’ andre 
15 bharen op nieus door den coninck vereert sal by den coninck op de Mayores 
versocht moeten worden. My dunct de heeren Mayores met goede redenen 
seerwel seggen, dat de coninck van Ternaten met sijn adel haren schuit eerst 
betalen ende die betaelt sijnde, dat dan van hun overschot verschenken 
’t geene hun gelieft, maer datmen ditto coninck toestaen soude des Compag
nies middelen te vereeren, is gants ongerijmt.

Voor de goederen onder Mackjan hebben U. E. gedebitteert. Naysyde sal 
de vrienden geworden, maar vooreerst geen goede satynen, want voorleden 
jaer door de Chyneesen noch goet noch quaet gebracht is. Daeromme sullen 
de goederen van Manilha wel te pas comen, want anders souden hun sober 
moeten behelpen. De provisie voor de Molucquen sullen voortaen over twee 
of meer scheepen verdeylt gesonden worden. Dese gaet alsnu voor eerste met 
het schip den Engelt waermede U. E. in contant gesonden worden 16.000
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realen, partye deden, vlees ende speek, swalpen ende voort sooveel rijs als het 
schip met eenich soudt connen laden. Rijs hoopen wy de vrienden 4 a 500 
lasten te tornieren. Van deden can dit jaer niet anders gesonden worden. Van 
geit, speek ende vlees wete niet hoe het gaen sal, want tegenwoordich hier niet 
meer voorhanden is; dan met de schepen de Goede Fortuyne ende Zirrickzee 
sijn dagelicx een heerlijeken provisie verwachtende, doch geit sult luttel ge- 
nouch becomen. Daeromme doet U geit strecken ende besteet het gereetste, 
segge andermael, niet dan in nagelen, sonder nochtans de cladde weder- 
omme in de deden ende syde lakenen te brengen.

De 50 packen grove salalous by U. E. terugge gesonden, hebben wel ont- 
fangen. Minst waren wy verdacht diergelicksorteringe wederom soud werden 
gesonden, omdat te vooren geadvyseert is, dat van die sorteringe niet te veel 
gesonden cost worden. Dit is een slach van cleeden, die hier gants niet dienen, 
ja geen geit mogen gelden; derhalven sullen genootsaect wesen deselve weder 
per costi te senden opdatter noch yets van come, want hier in ’t packhuys 
vergaen souden.

By dese gaet notitie van seeckere boucken, die de Mayores van de Moluc- 
quen eysschen. U. E. sal wel doen ende deselvige metten eersten senden, als
mede insonderheyt de boucken van de gagie te landt verdient t’ sedert den 
jare anno 1607. Belangende den tijt wanneer het best comen soude omme 
U. E. boucken te sluyten, ’t is ons alleens; dan hoe minder tijt datter naer ’t 
sluyten van de boucken verloopt, als ons die sendt, hoe het liever hebben, als 
te weten soo U. E. de boucken in Augusto van daer sendt, wensten wy, datse 
soo na de maent Augusto geslooten worden als doenlick is, ’tsy dan in Mayo, 
Juny of July na het best gelegen comt, want als op prymo January geslooten 
ende niet eer dan in Augusto gesonden worden, verloopter ondertusschen 8 
maenden tijdt, daervan ons de reeckeninge soo van de handel als dispence 
comt te gebreecken. Daeromme hoe langer na Januari geslooten werden, hoe 
beter sy. Is het doenlick so dienen de boucken jaerlicx gesloten te worden, 
doch soo het niet gelegen en comt, laet dan niet jaerlicx te senden een perfect 
register van alle dispence, namentlick betalinge der soldaten, fortificatie on- 
costen, schenckagie ende hoe die oock genaempt mogen werden, gelijck mede 
daertegen bedraecht d’ avance van de negotie of winst ende verlies, opdat de 
Mayores jaerlicx perfect mogen weten wat haren staet beloopt, door dispence 
verachtert off met de negotie vermeerdert.

Mits dese sende U. E. eenige robijn baleys. Beneficeert deselvige ten besten 
van de genneraele Compagnie.

Jacatra adi 5 December anno 1617.
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AEN WILLEM JANSEN DE WAEL, PER DEN TYGER, 5 DEC. 1617.

177. — JAPARA.
AEN VAN DER MERCT, PER DEN ENGEL, 5 DEC. 1617.
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Tot verscheyden tyden hebben wy van U. E. diversche missiven ontfangen 
ende nu jongst eene van dato 30 October passato, waerdoor hebbe gesien, 
alsdoen by den andren versamelt waren 25 lasten rijs, ende dat noch 60 a 70 
lasten waert verwachtende, in voegen dat den rijs lancksaem bycomtendede 
quantiteyt niet groot wesen sal, waerna in ’t senden van een schip, dat hoope 
niet lange dueren sal, ons reguleren sullen.

U. E. missiven aen de heeren Mayores sullen met d’ eerste scheepen naer 
’t patria gesonden worden. Met alsulcke rariteyten als becomen connen, sullen 
wy den coninck aldaer gedencken ende mede vereeren.

Dese gaet met de schepen den Tyger ende de Jager, welcke na Tymorge- 
destineert sijn. U. E. sal daermede datelick na Tymor senden Jan Thomasz., 
assistent, mits wederomme in plaetse nemende Dirck Claesz. Triest, die daer- 
toe expresselick gesonden wort opdat de sprake tydelick leere, alsoo achte 
U. E. hem met Emanuel den tolck tot de comste van de schepen wel sal 
connen behelpen.

Jacatra 5 December anno 1617.

Het voorgaende is copye van d’onse per joncq gesonden. Tsedert is hier 
nietsonders voorgevallen, derhalven sullen cort sijn. Dese gaet per ’t schip 
den Engel. U. E. sullen op ’t alderspoedichste daerinne schepen sooveel sout 
als hetselvige bergen can,doch sonderdit schip lange op te houden, alsoo sijn 
tijdt van doen heeft ende gedestineert is recht door naer Molucco te seylen. 
Laet oock niet mede te senden sulcx voor dese geordonneert is ende in ’t schip 
gebercht worden can.

Belangende de Japarisse joncquen in Jamby wesende, wy hebben ordre ge
geven, dat men deselvige met hun peper vry ende vranck laet passeeren ende 
repasseeren, soodat diesaengaende geen molestienoch verlet in ’t coopen van 
rijs gedaen sal worden, doch soo by geval voor de comste van onse ordre in 
Jambi den peper van eenige Japarische joncquen gelicht ende op de Jambische 
prijs betaelt ware, sullen U. E. in dien gevalle hem naer onse voorgaende 
ordre reguleren.

Jacatra adi 5 December anno 1617.
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179. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. PIETER SUY, OPPERCOOPMAN, ENDE DEN RAET VAN DE 

SCHEPEN DE TYGER ENDE DEN JAGER, GAENDE NA TYMOR,
5 DEC. 1617.

Vooreerst sullen U. E. Cheribon aendoen, vandaer lichten ende mede- 
nemen Jan Thomasz., assistent, die voor dese in Tymor geweest is, ende weder 
in sijn plaetse laeten Dirck Claesz. Triest.

Van hier sult ghylieden seylen na Solor sonder eenige plaetse aen te doen 
ten ware Japare om eenige verversing mede te nemen, mits dat sulcx sonder 
verlet werde gedaen. In Solor comende ter plaetse daer fort Henrycus gelegen 
heeft, soo sult ghy aldaer aen de geallieerde van de genneraele Compagnie 
der Vereenichde Nederlanden overleveren de missive van d’heer gennerael 
met nevensgaende vereeringe, hun aenseggende ’t selve antwoorde te sijn opt 
geene aen ons gesegd hebben, alsdat van meeninge sijn ende niet naerlaten 
sullen, nonobstant het fort geraseert is, d’ alliancie ende vrientschap met hun 
gemaect te onderhouden ende hun te assisteren voor sooveeleeenichsints doen
lick is. Als oock dat van meeninge sijn geweest, dit jaer seeckere persoonen 
by hun te senden, omme aldaer tot bevestinge van vrientschap te resideren, 
maer dat het voor dees tijt en heeft connen geschieden, door retardement van 
onse voorneemste schepen van ’t patria, doch dat verhoopen ’t selvige ’t naeste 
jaer t’effectueren; ende ingevalle hardt aenstonden omme alsnu imant by hun 
te hebben, soo sullen U. E., soo het niet excuseren connen, de reyse op Tymor 
gedaen sijnde, in ’t wederkeeren aldaer 2 a 3 gewillige mogen laten, ende wat 
belangt hun versouck omme in de cleene haven van Tymor te handelen, dat 
daertegen niet hebben, mits het sandelhout aen de genneraele Compagnie 
vercoopende.

In Solor sullen U. E. soo weynich verletten als doenlick sy, verseylende 
vandaer opt spoedichste na de Suytcuste van Tymor, ende dat na alsulcke 
haven als U. E. best geraden dunct, wel te verstaen een van degeene daer 
voor dese niet geweest en sijt, ende daer de beste apparentie is om ’t meeste 
sandelhout te becomen.

Belangende de plaetse van Amanaban, my dunct dat het niet noodich sy 
deselvige aen te doen, ten wareU. E. het sandelhout op andre plaetsen quame 
te gebreecken.

Soo ghylieden aen de Zuydtsyde van Tymor met beyde schepen niet meer 
sandelhout becomt dan het eene schip laden can, soo sult het sandelhout in 
een van de schepen overschepen ende ’t selvige op ’t spoedichste herwaerts 
aen senden, gaende met het ander schip naer de Nportcust van Tymor, omme 
te sien of aldaer het tweede schip sult connen volladen.

Doch byaldien U. E. cargasoen niet verd genouch cost strecken, soo sult
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180. — SUCCADANA.
AEN DEN OPPERCOOPMAN HENDRICK DE JONGE, PER CLEEN HOLLANDIA, 

28 DEC. 1617.
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U. E. missive van prymo November passato is ons op den 18 ditto met 
seeckere attestatie wel geworden ende hebben daerdoor verstaen, wat huys 
in Succadana gehouden is geweest. Vermits de Compagnie alsoo niet wel ge- 
dient wordt ende Vaecht daerboven noch een groote gagie pretendeert, heb
ben wy met d’ heer gennerael goetgevonden, denselven te doen verlossen 
ende U. E. den last te bevelen. Derhalven sult wel doen ende van ditto Vaecht 
in vertu van nevengaende acte overnemen alle de restanten by ’t comptoir 
aldaer wesende, mits ons daervooren crediteerende ende alles ten besten van 
de gennerale Compagnie benifycerende.

Het transport ende overleveringe gedaen sijnde, sal U. E. Hendrick Vaecht 
met syne boucken ende restanten, die hy alsdan gereet hebben sal, met dit 
jacht op ’t spoedichste herwaerts laten keeren. Met dit jacht worden U. E. 
eenige cleeden ende 2000 realen in contant gesonden. Sult wel doen ende 
alles ten besten benificeren, alle mogelicke neerstichheyt doende, omme tot 
redelicken prijs op te coopen sooveele diamanten, besarsteenen, was, sisicq, 
sanguis dracony ende rottang als eenichsints becomen condt ende U. E. capi- 
tael verstrecken can, trachtende d’Engelsse daerinne te prevenieren voor 
sooveele doenlick is.

oock weynich tijt verletten, maer by oosten Solor loopen ende gaen ont- 
decken d* eylanden van Terra Alta, insonderheyt het eylant in onse caerten 
Malua genaempt, alsoo de heeren Mayores aengedient is, dat daer goede 
quantiteyt peper te becomen wesen soude. De gelegentheyt van dese eylanden 
sullen U. E. (soo het den tijt ende gelegentheyt gedoocht) neerstelick onder- 
soucken, te weten de situatie van dien ende wat handel aldaer te doen is, omme 
ons van alles goet rapport te doen. U. E. sullen mede trachten sooveel was te 
versamelen als mogelick is, want hetselvige hoochnoodich van doen hebben.

In ’t gaen ofte keeren eenige Portugesen, Spaenjaerden of adherenten res
contrerende, sullen U. E. trachten deselvige alle mogelicke afbreuck te doen 
ende hun vermeesteren, mits onder behoorlicke verseeckeringe, guardieende 
register houdende ’t gene soudt mogen becomen.

Het voorverhaelde verricht sijnde, sullen U. E. op ’t spoedichste weder her
waerts keeren, mits in ’t wederkeeren aen Solor een man, twee ofte drie latende, 
soo het niet excuseren ende deselve ontberen condt, gelijck vooren isgeseyt.

Jacatra adi 5 December anno 1617.
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181. — SÜCCADANA.
AEN HENDRICK VAECHT, PER CLEYN HOLLANDIA, 28 DEC. 1617.
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Per ’t jacht Cleen Hollandia hebben wel ontfangen U. E. missive van prymo 
November passato met het cargasoen daerinne gescheept en waervooren ter 
somme van ƒ7005 — 49 conforme de facture gecreditteert sijt. Meerder dia
manten ende andre retour hadden wy verwacht, oock dewyle die van Landa 
niet af en comen door overlast ’t welck hun in Succadana aengedaen wórdt; 
moeten patiëntie hebben totdat het betere. Den Chynees met het jacht ge- 
comen is op U. E. voorschryven een vereeringe gedaen. De casies sijn hier 
10.000 per reael geldende.

Toucherende de verbeteringe welck U. E. pretendeert, wy en hebben daer- 
toe niet connen resolveren, maer goetgevonden den E. Hendrick de Jonge in 
U plaetste te stellen ende de last aldaer te bevelen. Derhalven sal U. E. wel 
doen ende alle restanten aen ditto de Jonge overleveren, mits U. E. met het 
jacht Cleyn Hollandia metten eersten herwaerts vervoegende met alsulcke 
retouren als gereet hebbende zijt, opdat U. E., soo niet anders resolveren, vol
gens sijn versouck dit jaer naer patria mach keeren.

Bantam adi 28 December anno 1617.

Wy recommanderen ende bevelen U. E. mits desen ordre te stellen, dat 
niet meer soo quaden huys gehouden wort als voor desen gedaen is, als oock 
insonderheyt dat Joseph de Natlaer datelick soo ’t voor dese niet gedaen is 
afsnyde ende naerlate de hoere met haer slavinne die hy gehouden heeft, 
ende dat sulcx niet meer gepleecht worde, op pene van arbitrale correctie, die, 
ter contrarie doende, verdubbelt worden sal.

Wy hadden gedacht dit jacht vry wat eer te senden, dan ’t en heeft door 
seeckere verhindering niet connen geschieden. Laet hetselvige aldaer soo 
weynich tarderen als ’t mogelick is.

Hendrick Vaecht advyseert aen een seeckeren Javaen yets betaelt te hebben, 
voor schade soo hy seyt, door d’ onsen hem aengedaen, ende alsoo wy daervan 
geen kennisse hebben, connen hierop geen bescheet geven. Ende alsoo door 
d’Engelsse op onsen name seeckere joncken beschadicht sijn, ende wy goede 
ordre gegeven hebben dat geene vrienden beschadicht worden, sal U. E. naer 
dese geen dachten aennemen, noch geen schade vergoeden, ten sypertynen- 
telick bewesen worde wie sulcx gedaen heeft, opdat de Compagnie niet te 
cort come ende de misdoeners gestraft mogen worden.

Actum Bantam adi 28 December 1617.
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Onse joncxste is geweest den 5de stantis per ’t jacht den Tyger. Tsedert 
hebben ontfangen U. E. missive van den 24sten November passado, daerop 
niet anders occureert dan dat dese gaet met de jachten den Groenen Leen 
ende de Vos, welcke expresselick derwaerts gesonden worden omme inne te 
nemen alle den rijs, olye ende wat andersints in voorraet sijt hebbende of 
tydelick becomen condt. Derhalven sal U. E. wel doen ende alles datelick in 
ditto schepen laden, opdat op ’t spoedichste vertrecken mogen, mits ditto 
goederen onder behoorlick cognossement adresserende aen den E. Harman 
van Speult, directeur over de comptoiren van Amboyna, aen wien oock 
senden sult facture van ’tgeene met alle oncosten (geen oock uutgesondert) 
comen te costen, opdat daervoor gecreditteert worde.

Met dese schepen sijn medegaende in contant 1000 realen, met eenige de
den, wat root laecken ende .’tgene daer voorder te becomen is geweest. Soo 
U. E. geit te cort compt ende dese schepen meer costen laden, sult dit geit 
ende ’t gene daer voorder by is gebruycken tot voorderen opcoop van rijs, 
olye, vis, ajuyn, loock ende diergelicke provisie voor sooveele de schepen 
connen bergen, sonder deselve nochtans lange op te houden, rceckeninge 
makende dat vandaer ontrent ultimo January ofte in ’t voorste van February 
ende niet laeter dienen te vertrecken.

Ten antwoorde van de missive door den coninck aen ons geschreven, gaet 
by dese*eene missive in Javaens geschreven. U. E. sal deselvige den coninck 
overleveren, mits daerby tot erkentenis van vrientschap en danckbaerheyt 
doende ’tgeene U. E. van de nevengaende goederen best geraden dunct of 
andere rareteyt die in de schepen mogen sijn, tot de waerdye van ontrent 
180 realen. De schepen volladen ende veerdich wesende sal U. E. van den 
coninck een eerlick affscheyt nemen ende met de schepen met al U volck na 
Japara vertrecken, den coninck aendienende dat U. E. d’heer gennerael off 
ons van alles goet rapport sult doen, omme met den eersten weder te keeren 
ende de vrientschap te vermeerderen.

In Japara gecomen wesende sal U. E. aen Jacob van der Marct, oppercoop- 
man aldaer, overleveren het geit ende de goederen dat over hebben sult, ende 
vandaer weder herwaerts keeren met alsulcken jacht als van Jacatra na Japara 
tot dien eynde ende andre fyne sal worden gesonden. Belangende Anthonio 
Visoso, sult hem aandienen, dat door Christelijcken plicht ende vruntschap 
by hem aen d’ onse in Bali gedaen, seer genegen sijn om hem te assisteren 
ende favoriseren voor sooveele doenlijck is; dan alsoo hy wel weet ons noodich
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te sijn de vruntschap van den coninck aldaer, d’ welcke hy (achte ick) om 
synenthalven immers niet en begeert gebroocken te hebben, dat derhalven 
tot syne verlossinge niet meer connen doen, gelijck U. E. bevelen by desen 
niet verder daerinne te treden dan sonder preiuditie off nadeel van vruntschap 
met den conicnk geschieden can. Tot een vereeringe sal U. E. ditto Antho- 
nio Visoso geven 20 realen, mits hem bedanckende voor d’ aenwysinge die 
hy op Palinban, Byma ende Baly is doende.

Actum Bantam adi 30 December anno 1617.

Gelooft zy Godt van Uwer E. arrivement gelijck mede van ’t geluck welcke 
de schepen den Rooden Leen ende Vlissingen hebben gehadt. Watter in Ma- 
nilha en voorts na den slach gepasseert is, hebben wy verstaen. D’ Almogende 
moet van sijn genade gedanct sijn ende oockom beter geluck gebeden wesen. 
De schade is wel rijckelijck betaelt, dan evenwel sijn d’ ongeluckige te beclagen 
ende sal den vyandt over den victorie vry wat hoochmoedich sijn. Derhalven 
alst Godt ende onse meesters gelieft moet de saecke weder coragieuslick 
hervat wesen, doch alsoo ons de macht ende schepen gebreecken, duchtedat 
toecomende jaer niet en sal connen geschien, te meer dewyle op d’Engelssen 
gepast moet worden.

Hoe de caracke van Maccau gemist is, hebbe verstaen. Van der Strenge 
hadde sulcx in ’t Godts geliefte ware geweest wel connen beteren; ’t is ge
passeert. Dewyle in Firando soo grooten cargasoen gelost was, soud het gants 
ongeraden geweest sijn, al waer ’t d’occasie voorcomen hadde, omme vol
gende onse ordre inde haven van Nangasacq of in een ander yets op decaraacq 
te attenteren. Doet in een ander gevalle op alsulcken voet als d’ ordre gegeven 
is, confirmerende wy andermael de ruyminge van ’t comptoir Firando getracht 
te sijn tegen een notabel voordeel of afbreuck van onsen vyandt, hoewel na 
mijn opynie ’t comptoir Firando daeromme niet en souden behoeven te ver
laten. D’importantie ende nootsaeckelickheyt van ’tselvige is ons nietonbekent 
ende oock wel ingesien, anders ware d’ ordre van de Mayores voor dese al ge- 
executeert. Belangende ’t lichtveerdich lichten (soo men ’t noempt) ende 
restaureren van ’t contoor Atchijn, U. E. is van ’t lichten noch restaureren 
niet wel geimformeert geweest, derhalven sullent hierby laten.

Dat de schepen de Zonne ende de Galliasse gedestineert sijn, omme na de 
voordre exploten volgens onse ordre te versoecken of in Cochin Chyna of

21
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daerontrent den handel met de Chyneesen sal connen stabileren, is seer wel; 
dan wy en connen niet lauderen, dat beyde de schepen gedestineert sijn 
omme weder na Jappan te keeren ende van daer met vivres na Manilha of 
Molucco te seylen, alsoo ten minsten een van beyden met retour van syde of 
silver naer Patana of herwaerts aen behoort te comen, opdat de Mayores van 
’t groot cargasoen dat in Japan gehouden is, goede retouren mogen becomen. 
Derhalven sullen genootsaect sijn, een van de gemelde twee scheepen met 
expresse herwaerts aen te ontbieden.

Het schip den Swarten Leeuw is alhier den llden stantis wel gearriveert, 
dan heeft ontrent Patana seer gestooten ende groot peryckel geloopen, soo- 
dat daerover getwij fielt wordt, of het bequaem sy omme naer patria te varen. 
De meeste goederen sijn in verscheyden schepen verdeylt en overgescheept. 
Vijf schepen sijnder voor desen vertrocken. Andre twee leggen noch gereet, 
ende wat Godt voorder geven wilt sal den tijt leeren. De Heere wil se altsamen 
salvo geleyden.

Volgens d’ordre van onse meesters ende den eysch van de gemeene wel- 
standt hebben wy niet connen naerlaten U. E. te senden, gelijck by desesen- 
dende sijn, de copye van de genneraele missiven door de heeren Mayores aen 
d’heer gennerael ende raden van Indien geschreven. U. E. gelieve deselvige 
te oversien, naercomen ende bevoordeelen ’t geene de welstandt sonde mogen 
vereysschen, voor sooveel eenichsints doenlick is.

Insonderheyt sy U. E. vrientelick gebeden ende vermaent, byaldien eenige 
Engelsen, Francoysen ende andre Europische natie in de Molucquen, Am- 
boyna en Banda compareeren, deselve met alle mogelicke middelen sonder 
dilay oft simmulatie vandaer te dryven, ’t sy met gewelt van wapenen ofte 
andersints, hoe het soude mogen wesen. Soo hun met goede redenen niet 
willen laten geseggen, verschoont haer niet, maer gebruyct de wapenen ende 
de middelen die ons Godt gegeven heeft. Laet hun oock nieuwers by d’in- 
woonderen der voorgemelde plaetsen eenich acces toe.

Ende wat aengaet het weeren van alle inlantsche handelaers, welck ick 
seer lange neffens d’ordre van de Mayores gedreven ende gerecommandeert 
hebbe, maer tot nu toe gedilayeert is, omme te onderstaen of sulex door ge- 
nouchlickheyt behendelick gedaen soud connen worden, ’t welcke mede niet 
en gelucte, soo ist dat derhalven niet en hebben connen laten U. E. neffens 
d’ andre heeren gesamentlick ende elck bysonder te bidden ende recomman
deren sooveele te doen ende helpen bevoorderen, datter geen nagelen, nooten 
noch foelie meer vervoert worden, maer dat alles in onse handen geraecke. 
Item, alle handelaers die ons in voorgaende plaetsen schadelick sijn, van
daer te weeren, ’t sy met genouchlicke middelen of met gewelt. Is het niet 
geraden ontrent de reede gewelt te gebruycken, dat het dan van der handt in
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Den 5den stantis is onse joncqste per ’t schip den Engel gesonden, waervan 
by dese de copye gaet ende d’inhoudt confirmerende sijn. Tsedert hebben 
vandaer niet vernomen, noch en is hier niet sonders geinnoveert. Hebben 
oock van de scheepen de Goede Fortuyne ende Zirckzec niet vernomen, soo- 
dat neffens U. E. na de goede provisie, die medebrengen, met groote devotie 
verwachtende sijn. Dese gaet alsnu met het schip Bantam, waermede d’ heer 
gpnerael innewaerts is varende. U. E. sullen daermede becomen de geeyste 
plancken, eenige getwerende syde ende peper, gelijck mede partye rijs, ende 
diverse andre provisie, die in Japara ingenomen sullen worden. In contant 
sijn hiermede na Amboyna gaende vier kisten geit, inhoudende 32.000 realen, 
waervan U. E. becomen sal ’t gene by den heer generael ende raet goetge- 
vonden sal worden. Voor dat van patria ander geit becomen ende sal naer 
de Molucquen, Amboyna en Banda niet anders gesonden connen worden. 
Derhalven sal U. E. hem hier na reguleeren ende de gereetste penningen 
ende goederen in nagelen besteden, makende dat alle de nagelen in aller 
manieren in handen becompt ende datter geen meer vervoert worden, ’t Is 
waer, dat dit jaer weynich gelts innewaerts gaet, doch achten wy dewyle soo 
grooten cargasoen Manilhise goederen hebbende sijn, ende oock een partye 
deden senden, dat het aen ’t geit noch goederen niet gebreecken en sal omme 
alle de nagelen te becomen.

Voor desen hebben geseyt, dat het goet ware geweest U. E. herwaerts aen

V è
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see gedaen werde. Item, dat men sonder eenige simmulatie prijs make of 
confisquere alsulcke nagelen, nooten ende foelie als bevonden soud mogen 
worden by imandt versteecken oft verborgen te sijn, omme deselvige te ver
voeren ’t sy aen landt in prauwen of joneken, waer het oock soud mogen 
wesen, ende dat mense niet betale noch wedergeve gelijck voor desen ge
daen is.

Hoe wel de resolutie by U. E. ende den raet in Banda tegen d’ Engelsen ge
nomen, de heeren Mayores bevalt, sal U. E. in hare missiven vernemen, ins- 
gelicx hoe seer haer verdriet ende mishaecht de contrarie resolutie daerna in 
de Molucquen genomen. Ick ben over ’tselvige niet weynich verwondert ende 
bedroeft geweest, doch’alsoo het de Heereversien heeft, ende wy hoopen dat 
d’ordre alsnu suffisant genouch wesen sal, sullen wy de saecke hierby laten 
berusten. Actum in Bantam den 30,tcn December anno 1617.
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Het voorgaende is copye van d’ onse gesonden per ’t schip Hoorn met de 
missiven van de heeren Mayores per de joncqste schepen van ’t patria ge- 
comen, waertoe ons gedragen. Tsedert hebben van de twee resterende groote 
schepen noch niet vernomen ; d’ Heere wil deselvige in salvo geleyden. Soo 
noch lange tarderen, dat Godt verhoede, sal ons wederom ’t geit ende alderley 
nootlickheyt gebreecken. Voor dese, als geseyt hebbe, sijnder vijf schepen 
naer ’t patria gegaen; twee andre leggen mede gereet, ende sullen, hoopeick, 
na dese noch eenige andre volgen.

Voor desen hebben wy geseyt, hoe de peper 3| reael was geldende. Tot op 
4 reael de sack is hy naderhant geresen, doch ’t is apparent, dat wel weder 
soud mogen vallen. Alsnoch en hebben geen alcatijffen noch silveren vaten 
connen becomen. Ick soude geerne wederomme een schip of twee na Mocka 
ende Suratten senden, dan het schijnt dat de saecken in die quartieren niet wel 
voort willen. Voorleden jaer gebrack het ons aen cargasoen, ende nu duchte, 
dat het aen scheepen gebreecken sal, doch den tijt sal ons naerder leeren. 
Hoe de scheepen Middelburg ende de Duyve verongeluct sijn, sal U. E. per 
nevengaende copye van missive door van den Brouck gesonden vernemen. 
Onse resterende schepen van Manylha hebben Godt loff goet geluck getreft.

eenige syde lakens ende cangans gesonden haddet, ende dat noch yets senden 
soudet soo het gemist worden can, doch ’t is nu ten besten geluct, alsoo van 
Japan een goet cargasoen becomen hebben. Derhalven sal ’t niet noodich 
wesen dat U. E. yets anders herwaerts sondt, dan ’t geene overich soude 
mogen hebben.

Met den commandeur Lam sullen U. E. per ’t schip Vlis singen van Japan 
geworden diversche goederen, verscheyden provisie ende alderley nootlick- 
heden. Wy recommanderen U. E. soo ’t niet gedaen is, de plaetsen van Am- 
boyna ende Banda niet te vergeten, maer van alles pro rato sooveele mede te 
deylen als hun competeert ende redelick is, waeraen ons vruntschap ende de 
Compagnie dienst geschieden sal.

U. E. sullen wel doen ende ons jaerlicx senden perfecte notytie van alle 
d’amonitie van oorloge op alle de forten ende plaetsen van de Molucquen 
wesende, gelijck mede rolle van alle het volck aldaer in dienst van de genne- 
raele Compagnie sijnde, niemandt oock uutgesondert. Schryvers, inct ende 
pampier en schaften worden U. E. toegesonden.

Bantam adi 30 December anno 1617.
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By den raet is goetgevonden dat d' heer gennerael weder innewaerts varen 
sonde, gelijck sijn E. alsnu met het schip Bantam is gaende, omme den 
standt van de Molucquen, Amboyna ende Banda ten besten te redresseren, 
de betalinge der soldaten af te schaffen, de dubbelde soldeniers te licentieren 
ende alle de sware lasten soo seere te besnyden als eenichsints doenlick sijn 
sal, gelijck mede om de Engelssen ende alle andre vreemdelingen van die 
quartieren te weeren ende hun van Poeloron te verdryven. U. E. gelieve de 
goede handt daeraen te houden, ende zy d’ Almogende gebeden syne ge
nadige segen daertoe te verleenen, opdat de lasten vermindert ende de retou- 
ren jaerlicx vermeerderen mogen. D’Engelsche leggen hier met hun schepen 
noch al stille. Wy sullen op hen letten ende ons in de de dispositie der reste
rende schepen daerna reguleren.

Actum Bantam 30 December 1617.

Het voorgaende is copye van onse joncste gesonden per ’t schip Hoorn, 
waervan d’ inhoude confirmeren. Tsedert hebben wy van de resterende twee 
schepen de Goede Fortuyne ende Zirckzec noch niet vernomen, dat seer 
qualick comt, want een groot geit met veelerley nootlickheden medebrengen, 
door welck gebreck vry wat verachtert worden. De Heere wil deselvige ende 
alle andre gaende ende comende schepen in salvo geleyden. Alsoo de landen 
van Amboyna voor een van de treffelickste pylaeren van de Compagnies 
staet sijn houdende ende U. E. voor een van de trouhertige liefhebbers van 
de gemeene Nederlantsche welstandt, die ick hoope eerlange in meerder ge- 
bruyct sal worden, soo en hebben niet connen oock niet willen naerlaten 
U. E. te senden copye van de genneraele missiven nu joncxt door de heeren 
Mayores acn den heer generael ende raden van Indien geschreven, opdat 
U. E. de meyninge ende ordre van de Mayores ten rechten verstaende, dies 
te vrypostiger, gelijck ick verhoope doen sal, voortvare tegen alle onder- 
cruypers, openbare vyanden en geveynsde vrienden, wie ofte hoe datse oock 
soude mogen sijn, die aldaer souden mogen compareren. Ick en sal in de 
materie niet treden noch geen herhalinge doen, maer wil U. E. tot de gemelde 
missiven van de Mayores renvoyeren, andermael biddende ende recomman
derende naer te comen de pointen die U. E. aengaen ende betreffen voorsoo- 
veel doenlick is ende de macht ende welstandt mocht vereyschen, mits oock 
secreet houdende dat verborgen dient ende andre betreft, ghelijck het behoort.

1
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Het voorgaende is copyevan d’onse gesonden per ’t schip Hoorn, waervan 
d’inhoude confirmeren, biddende U.E. naer te comen endedoen naercomen 
’tgene de welstandt van de Compagnie sonde mogen vereyschen. Alsoo onse 
resterende nieuwe schepen, die de noodige provisie ende't meeste geit mede
brengen, noch niet aengecomen sijn, soo en connen U. E. niet versien van ’t 
geene wel weten noodich heeft, gelijck geerne doen souden. Derhalven sal ons 
gelieven te excuseren. Dese gaet neffens d’ heer gennerael wclcke met de 
schepen Bantam, Nassouw, den Groenen Leen ende Vos innewaerts is varende. 
Nassouw voor Banda met rijs geladen, ende sijn d’ andre schepen mede
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Met het schip Ztew/awsijn gaende vier kisten geit inhoudendc 32.000 reaelen 
omme verdeylt ende gebruyct te worden, daer het bij d’ heer generael ende 
raet goetgevonden worden sal, ende alsoo wy achten het meeste geit aldaer 
noodich wesen sal, dewyle voor dese twee kisten na de Molucquen ende 2 na 
Banda gesonden sijn, hebben wy dit geit aen U. E. versonden, gelijck mede 
verscheydeandre goederen ende diversche provisie, die verdeylt sullen moeten 
worden. Derhalven sal U. E. hun de leverantie op reeckenige laten doen, 
ende ons daervan advys geven, opdat de reeckeninge geeffent moge worden. 
Cleden worden U. E. toegesonden sulcx voor die quartieren dienstich sijn 
hebbende. Rijs achte ick dat meer becomen sal dan in Amboyna nodich 
zy. Het overige sal naer de Moluckes gesonden worden, vermits Banda soo 
ick meene mede genouch becomen sal. Laet niet metten eersten herwaerts 
aen te senden alle de parangs ende ander Solors o ff Ty mors cargasoen welck 
U. E. heeft, want hetselvige nodich van doen sullen hebben, mits voorder 
d’ inhoude van onse voorgaende naercomende. Den tijt laet my niet toe te 
advyseren wat in dese quartieren ommegaet, derhalven sal my aen ’t rapport 
van de vrienden gedragen. Aen den soonevan cappiteyn Hittosijn hier als tot 
Jacatra gedaen 500 realen; sult wel doen ende deselvige van den vader innen.

Bantam adi 30 Dec. 1617 1).

’) „Nota. Naervolgende artyckel aen den admyrael Verhagen, directeurs Westerwolt ende 
Speult, yder in ’t particulier geschreven.

„Wy recommandeeren U. E. te bevoorderen dat in ’t begin van de Oostemouson herwaerts 
aen gesonden worde een jacht of schip met een redelicke partye nagelen, opdat deselvige 
soo naer ’t patria als de Guste ende elders tydelijoken met d’ eerste jachten versonden ende 
gebeneficeert mach worden, waeraen ons sonderlinge vruntschap ende de Compagnie dienst 
geschieden sal. Bantam adi 30 Dec. 1617.’’ *
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diversche goederen innehebbende, waervan U. E. garnisoen door d* heer 
generael pro rato versien sal worden. Wy verstaen dat in U. E. garnisoen voor 
soldaet is leggende eenen Hendrick Jansen van Haerlem, met het schip Banda 
anno 1611 voor cruytwachter uutgevaren, dewelcke ons gerecommandeert is 
van den E. Jacob Reepmaker. Derhalven gelieve U. E. ons te adviseren wat 
van denselven sy ende hem voor gerecommandeert te houden, opdat na 
merite geadvanceert worde, doch hy en dient vooreerst naer ’t patria niet te 
keeren.

Wy recommanderen U. E. te bevoorderen dat in ’t begin van ’t ooste 
mouson herwaerts aen gesonden worde een jacht of schip met een redelicke 
partye nooten ende foelye, opdat deselvige soo naer ’t patria als de Custe ende 
elders tydelijck metd' eerste jachten versonden ende gebeneficeert mach wor
den, waeraen ons sonderlinge vruntschap ende de Compagnie grooten dienst 
geschieden sal. Doch en sent ons niet dan suyver schoon goet ende geen rom
pen, gelijck eertijts gebeurt is, maer doet de nooten pertynentlick garbu- 
leeren ende laet op den ontfanck van d’ een en d’ ander wel letten. De nooten 
en foelie met Enckhuysen gesonden sijn goet geweest, voor sooveele aen de 
monsters hebben connen sien.

Actum Bantam adi 30 December anno 1617.
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Het voorgaende is copye van d’ onse gesonden per ’t schip Hoorn waervan 
d’ inhoud confirmeren. Dese gaet alsnu met de schepen Bantam, Nassouw, de 
Groenen Leen ende de Vos, waermede d’ heer generael innewaerts is varende. 
Wat hier ommegaet ende tsedert onse voorgaende geinnoveert is, sal U. E. 
door de vrienden verstaen, waeraen ons gedragen. Het jacht Nassouw is vol 
rijs voor Banda geladen. U. E. sal denselven ontvangen ende ten besten be- 
neficeren. Met d’ andre schepen is oock eenige provisie gaende, waervan d’ 
heer generael Banda versorgen sal, doch ’t en mach na den eysch weynich 
helpen; dan alsoo de resterende 2 nieuwe schepen, die de provisie ende ’t 
meeste geit medebrengen, noch niet gearriveert sijn, connen wy de vrienden 
alsnoch niet helpen.

Per ’t schip Bantam sal U. E. geworden een goede partye cleeden. D’ Heere 
laetse U. E. behouden geworden. Voor dees tijdt en hebben niet anders connen 
senden. Met Hoorn sijn U. E. in contant toegesonden 8000 realen, ende in 
’t Wapen van Amsterdam 8000 realen, waermede hoopen U. E. oock goede
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partye rijs becomen sal. Sult ons van alles creditteeren ende van den ontfanck 
pertynent ad vijs geven.

Nevens dese gaeteene missive door den E. Hendrick Brouwer aen Jan neken 
Gilles gesonden. U. E. sal wel doen ende haer deselvige behandigen, mits ons ' 
antwoorde sendende ende oock bescheet gevende wat van desaecke sy, opdat 
d’erfgenamen aen ’t hare mogen geraecken. Wy recommandecren U. E. te 
bevoorderen dat in ’t begin van ’tOoste mouson herwaerts aen gesonden wor
den een jacht of schip met een redelicke partye nooten ende foelie, opdat de- 
selvesoo naer ’t patria als de Custe ende elders tydelickën met d’ eerste jach
ten versonden ende gebeneficeert mach worden, waeraen ons sonderlinge 
vrientschap ende de Compagnie grooten dienst geschieden sal. Dan en sent 
ons niet dan suyver schoon goet ende geen rompen, gelijck eertijts gebeurt 
is, macr doet de nooten pertynentlick garbuleren ende laet op den ontfanck 
van d’ een ende d’ ander wel letten. De noten ende foelie met Enckhuyscn ge
sonden sijn goet geweest, voor sooveele aen de monsters hebben connen sien. 
U. E. sal wel doen ende ons met eerste gelegentheyt senden een ofte twee 
leggers met gespeeckelde nooten, omme na de Custe te senden.

Bantam adi 30 December anno 1617.

Het voorgaende is copye van d’ onse gesonden per ’t schip Hoorn, waer- 
van d’ inhoude confirmeren, ende alsoo voor dees tijdt niet anders occureert, 
willen wy U. E. by desen gerecommandeert ende bevolen hebben, gelijck wy 
hem recommanderen ende bevelen, alle mogelicke neerstichheyt te doen 
omme sooveele nooten ende foelie te versamelen als eenichsints doenlick zy, 
mits insonderheyt wel lettende, datter niet dan goede nooten ende foelie ge- 
cocht ende ontfangen worden, gelijck mede, dat in ’t afschepen de nooten 
andermael, soo’t noodich is, wel gegarbuleert worden, opdat goede waren 
ende geen rompen becomen, gelijck eertijts gebeurt is, waeraen ons sonder
linge vruntschap ende de Compagnie dienst geschieden sal.

Bantam adi 30 December anno 1617.
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190. — JAPARA.
ABN VAN DER MERCT, PER ’T SCHIP BANTAM, 30 DEC. 1617.

Tsedert onse voorgaende en hebben wy van Japara niet vernomen, der- 
halven dies te corten wesen sullen. Dese gaet nevens d’ heer generael, welcke 
weder innewaerts is varende. D’ Almogende wil sijn E. met de schepen ende 
de vrienden in salvo geleyden.

Per ’t schip Bantam senden U. E. wederomme 8000 realen in contant. 
U. E. sal deselvige ontfangen ende ons van den ontfangst advis geven, mits 
deselvige soo tot den incoop van rijs ende andrc provisie als peper gebruycken- 
de, voor sooveele verstrecken can. My verlangt seer naer advijs vandaer, 
omme te hooren wat provisie afgeschcept wesen sal ende of U. E. meer geit 
of deden van noode heeft, omme ons daerna te reguleren; ende opdat hiervan 
tydelicken advijs mogen becomen, sijn wy van meyninge per costi expresse- 
lick een jacht te senden, opdat de coopman van Cheribon daermede her- 
waerts keere. Wy recommanderen ende beveelen U. E. aldaer soo sober ende 
soo weynich te timmeren als hem eenichsints sal connen behelpen, opdat 
daeraen weynich gegasteert ende het geit in vivres of peper besteet worde, 
daeraen de Compagnie dienst geschieden sal. Laet niet met alle schepen 
innewaerts te senden sooveel hoorenbeesten als bequamelick voeren connen, 
gelijck mede andre alderley provisie, als voor desen geadvyseert hebben, ende 
met het Ooste mouson sal oock weder na Jacatra senden sooveel rijs, goede 
partye padi ende sooveel hoorenbeesten als gevoert worden can.

Wy verstaen, dat dit jaer van Jambi na Japara ende Jortan groote partye 
peper vervoert wesen sal. Derhalven willen U. E. gerecommandeert ende be
volen hebben, gelijck wy hem recommanderen ende bevelen mits desen, als 
meest alle den rijs voor de forten afgescheept wesen sal, ende de Chyneesche 
joncken compareren aldaer, aen de nachodes van de Chyneesche joncken be- 
hendelick te doen uutstroyen, dat verdacht sijn hun met het coopen van de 
peper niet al te seer te verhaesten, opdat in geen moeyten geraecken, gelijck 
de joncken van Bantam ende Jambi gebeurt is. En segt dit selfs niet, maer 
doet het door andre uutstroyen, omme te sien of alsoo tot redelicken prijs 
goede partye peper becomen condt, ende laet niet alle de sware peper op te 
coopcn, die U. E. tot redelicken prijs becomen can, voor sooveele de penningen 
verstrecken, sonder het opcoopen van den rijs daeromme te verminderen.

Tegenwoordich is hier de peper geldende 4 realen de sack oft 8 realen ’t 
pycol, dan na apparentie soude deselvige tegen de compste van de Chynee
sche joncken tot op 5 ende 4 reael het pycol wel mogen dalen, want daertoe 
’t beste doen sullen.

Wy sijn van meeninge naerder te letten op den peper, die aldaer soud
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mogen comen; derhalve sal U. E. naer dese breeder bescheet te verwachten 
hebben. Soo ’t gebeurde dat interim costi een van de France schepen ofte de 
2 te samen, die wy dagelicx verwachten, arriveerde, sal U. E. sijn beste doen 
omme in aller manieren voor te comen dat geen peper becomen, ende soo 
sulex niet beletten condt, drijft dan de prijs soo hoogh als eenichsints doenlick 
is. Actum Bantam adi 30 December anno 1617.

Alsoo heer Breeckvelt lange voor dese ordre heeft gehadt, wat voor de 
forten ende comptoiren innewaerts gesonden dient, sullen daervan geen repe
titie doen. Nevens dese sijn met heer Carpentier gaende onse missiven van 
Cheribon, Japara ende de Moluccos, Amboyna ende Banda.

Aen die van Cheribon sal U. E. sien wat ordre derwaerts gegeven dient. 
Den coninck van Cheribon heeft ons voor desen een Javaense missive toe- 
gesonden, inhoudende hem lief te sijn dat aldaer quamen handelen ; dat wel 
een logie conden crygen; dat de padi alsdan in sijn landt niet wel gevallen 
was, doch dat men den rijs van buyten comende vryelick mach coopen, met 
andre complymenten ende aenbiedinge van vruntschap. U. E. gelieve door 
den sabandaer ofte andre aen ditto coninck tot augmentatie van vruntschap 
ende danckbaerheyt weder een antwoort te doen schryven, opdat deselvige 
neffens een vereeringe van ontrent 150 realen waerdye off sooveele U. E. 
goet dunct, aen den coninck gelevert worde, ende d’ onse met te meerder 
vrientschap mogen scheyden. Wat ordre aen die van Japara gevende sijn 
toucherende de peper die aldaer soud mogen comen, sal U. E. in onse missive 
mede sien. ’t En is niet dan provisionelick. Op de saecke dient naerder gelet. 
Men can daerop alsnoch geen volcomen ordre geven; derhalven sullen na den 
tijt ende eysch van saecke resolveeren. Byaldien den coopman van der Marct 
metsyne voorige siecte noch gequelt ware, dunct my dat het niet ongeraden 
wesen soude, dat U. E. denselven herwaerts sondt ende ymandt anders in sijn 
plaetse stelde.

U. E. gelieve neffens hem na Japara te nemen of derwaerts te senden de 
Halve Maen of Cleyn Enckhuysen, opdat wy met een van ditto jachten metten 
eersten advijs van Cheribon ende Japara mogen becomen, als oock dat 
Hendrick Jansen de Wael of andre daermede mogen keeren.

Hadden wy eenige jachten meer, ’t ware seer goet datter een na Grisse ge
sonden wierde, omme waer te nemen ende op te coopen den peper die dit
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dewyle geen van de tegenwoordige jachten mogen ontbeeren, sullen wy 
de middelen moeten verwachten. Op den vyandt ware aldaer wel wat goets 
te doen.

Het schijnt, dat die van Macassar weder geerne vrede hadden. U. E. gelieve in 
gedachtenisse te houden, dat ter gelegener tijtin ’tgaen off keeren herwaerts, 
soo het sijn E. alsoo goet vyndt, de plaetse in passandt eens aengedaen worde, 
omme te sien hoe hen de Maccasaren sullen houden ende te onderstaen wat 
van gedane moort zy, opdat den eysch daernae mach worden gerecht.

Ingevalle in Amboyna, Banda off daerontrent comen te vervallen de sche
pen de Goede Fortuyne ende Zirckzee of een van beyden, gelijck met d’ Een
dracht gebeurde, gelieve U. E. ordre te stellen, dat alle het geit ende alle de 
goederen welcq in Molucquen, Amboyna ende Banda comen derven, metten 
eersten herwaerts worde gesonden, off soo niet gelegen compt alles datelick 
te senden, dat men ons ten minsten partye toestuere met advyse daerby wat 
noch te verwachten hebben, opdat ons daerna mogen reguleren. Dat sulcx 
met ’tgelt van d’ Eendracht niet gedaen is, heeft de Compagnie sooveele ver
hindert, dat men den Gouden Leeu in ’t mouson na de Custe heeft moeten 
senden, daer wy, soo geit ofte advys hadden becomen, ter contrarie de Custe 
tydelicken souden hebben versien.

U. E. sy gerecommandeert op Hitto, Lua ende Cambello offeenige van 
dese plaetsen te doen maken alsulcke steenen packhuysen, dat de nagelen 
daerinne brantvry gepreserveert mogen werden, oft in Amboyna gestadelick 
te doen houden een jacht omme de nagelen van de bysondere comptoiren 
binnen ’t casteel te doen brengen, want soo costelicken ware op de gemelde 
comptoiren van Hitto, Lua ende Cambello in de rieden huysen al te grooten 
risico lyden.

Soo U. E. d’ heer admirael by sich neempt, recommanderen wy, dat Har- 
man Speult het gouvernement mach werden bevolen, ofte dat men hem by 
gebreck van den commandeur Lam in meerder gebruycke.

’tEn betaempt my geensints (J. E. yets voor teschryven, dan alsoo vertrou 
ons advijs, daeromme niet qualick genomen worden sal, soo segge dat tot 
verlossinge van den gouverneur van Banda wel soude dienen een vandevoor- 
neemste capiteynen, welck een discreet capiteyn sy, mits dat een bequaem 
oppercoopman d’ admynistratie van de negotie behoude, ende datter oock 
geen schenckagie, oncosten noch betalinge der soldaten werde gedaen sonder 
advys ende toestemminge van ditto oppercoopman.

U. E. gelieve ordre te geven, dat met het begin van ’t Oostelick mouson 
ofte soo haest eenige schepen of jachten gemist connen werden, ons date
lick op ’t alderspoedichste werde gesonden een redelicke partye nooten, foelie
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ende nagelen, opdat deselve tydelicken na ’t patria ofte de Custe gebruyct 
mogen werden, want hier soo vrouch als d’ avysen dienen gesonden, geen 
peper te becomen is.

In Banda wort de foelie ende nooten gecocht a 100 realen de bhaar, gelijck 
eertijts gedaen is, ten gevalle der Bandanesen moetwille, tegen d’ Engelschen. 
Maer eertijts en placht mense niet meer dan om 50 realen de baer te coopen; 
derhalven soo haest het gelegen comt, dient U. E. de prijs weder op den ouden 
voet te brengen. In Java mogen de nagelen gemeenlick wel 100 ten 100 meer 
gelden dan de foelie, die wy in Banda 100 ten 100 dierder dan de nagelen 
coopen.

In Banda heeft men op Ortatten wederomme volck omme met de Banda
nesen te handelen geleyt, welck my dunct gants ongerijmt ende onbehoor- 
lick te sijn. Derhalven recommanderen U. E. de logie vandaer te doen af- 
breecken ende de Bandanesen aen ’t casteel te laten trecken, opdat men aldaer 
handele gelijck eertijts gedaen is. Ik weet wel, dat de Bandanesen daertoe 
qualick verstaen sullen, dan als hun rijs ende deden gebreect, soo sullen wel 
anders resolveeren.

Op ’t versoeck van den soone van cappiteyn Hittoe hebben wy hem doen 
geven boven de 400 realen, door U. E. ordre tot Jacatra gedaen, andre 100 
realen. Hy hadde geerne meer gehadt, dan hebben daertoe niet connen ver
staen. Achte het by de Mayores niet wel genomen worden sal, want te be
duchten is, dat de vruntschap die aen Hitto sijn soon gedaen wordt ons wel 
hinderlick soud mogen vallen, doch hoopen anders. Ick hadde gedocht U. E. 
van Hitto tespreecken, dan ’t is my ontgaen.

Ten besluyt van dese sy U. E. vriendelick gerecommandeert ende gebeden 
alsulcke reformatie in de Molucquen, Amboyna ende Banda te doen, dat de 
forten redelijekerwijs tegen des vyandts aenslagen versien blyven, d’ oncosten 
soo seere besneden ende de resterendesooveele vermindert worden, alseenich- 
sints doenlick zy. Watter van doenlick is ende hoe het gedaen moet werden, 
sal ick den meester niet leeren.

Soo het gebeurt dat d’ Engelschen innewaerts gaen, sullen wy niet naer- 
laten eenige schepen ofte jachten neffens hun te senden, opdat het aen de 
macht niet en gebreecke, omme hun als alle andre contramineurs, geveynsde 
vrienden, vyanden ende alle andre die de Compagnie schadelick souden 
mogen sijn, volgens d’ ordre van de Mayores van de Molucquen, Amboyna 
ende Banda te weeren. Godt geve datse ge weert mogen blyven.

Vermits wy altoos soo haest ende oock eer dan d’ Engelschen innewaerts 
connen seylen, soo ist, dat my onder correctie dunct, dat men in Banda geen 
schepen behoort over te laten. Item in Amboyna oock niet anders dan een 
jacht omme de nagelen van de comptoiren byeen te versamelen, tot datter
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U. E. missiven van den 21sten November ende 7 December hebben wel ont- 
fangen ende d’inhout verstaen. Daer is ordre gegeven dat tot Jacatra een 
nieuwe boot voor U. E. gemaect worde.

D’onspoedige voyagie ende groot verlies van volck hebben verstaen; con-

steenen packhuysen gemaect sijn; ende alsoo men in de Molucquen devyandt 
met geen schepen afbreeck doen can ,segge mede dat daer geen andreschepen 
behoorden te blyven dan van noode sijn omme de nagelen te halen ende 
van ’t een eylandt aen ’t ander te varen.

Derhalven besluyte dat alle d’andre schepen die innewaerts sijn, of noch 
gesonden souden mogen worden, weder herwaerts behooren te comen. Den 
tijt laet my niet toe wijtloopiger redenen te alligeren, derhalve versoecke dat 
U. E. de saecke gelieve te considereren ende dat alle d’andre schepen her
waerts aen gesonden mogen worden, ’t en sy U. E. andre redenen voor- 
comen, die alsnoch geen wesen hebben ende daerover by ons niet gesien 
connen werden.

Ick bedaneke U. E. hiermede hoochlick van d’eere ende vruntschap my 
aengedaen, biddende ons met syne getuygenisse ende goeder aert te helpen, 
mits my commanderende ’t gene U. E. begeert, gelieft ende myne swackheyt 
vermach; ten minsten en saltaen de goede wille niet gebreecken. Van de per- 
soonen die ick geseyt hebbe, ons door den E.Jacob Reepmaker gerecomman- 
deert te wesen, verstaen ick, datter twee overleden sijn, ende de derde, Hendrick 
Jansz. van Haerlem genoemt, voor soldaet in Banda dient. U. E. gelieve op den- 
selven te deneken. De vierde sal met de Goede Fortuyne noch comen.

U. E. gelieve eens te deneken op de verlossinge van d’ heer de Hase ende 
ons sijn advijs te geven.

Onder de borgerye gaet hier gerucht dat Rossingijn voor commandeur met 
2 schepen naer’t patria keeren sal. Heeft hy hem dit laten ontvallen, is de 
slechticheyt vry wat groot, ende sonde sulcken gerucht sooveel wel connen 
causeren, dat onse meesters daerdoor van een scheepslast gepryveert wierden.

U. E. gelieve oock te gedeneken, dat de nagelen voortaen op verscheyde 
schepen verdeylt herwaerts werden gesonden, ende niet met een^schip alleen 
gelijck voor desen gebeurt is, opdat ons het ongeluck welck verscheyden 
reysen naby geweest is niet en treffe.

Actum Bantam adi ultimo December anno 1617.
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nen daertegen niet gedoen, waerover des Heeren wil patientelick verdragen 
moet worden. D’ Almogende zy de zielen genadich. Alsoo van meyninge sijn 
het schip de Bergerboot dit jaer noch naer ’t patria te senden, sullen U. E. ver
adverteert sijn haer met ditto schip ontrent half Februari ten langsten tot 
Bantam te vervoegen met alsulcken peper als voor dien tijdt inne sult hebben, 
sonder langer te vertoeven; ende alsoo eerder comen condt, sult wellecom sijn, 
mits in passandt verrichtende ’t geene volgens onse ordre aen heer Soury ge
geven voor dien tijdt sult connen doen, alsoo den peper hoochnoodich van 
doen hebben, lek hoope, dat U. E. daerna de tweede vlot overgecregen sult 
hebben, ’t welcke geerne sullen hooren.

Bantam adi 2 January 1618.

Ick hadde gedacht cort naer ’t vertreck van den Gouden Leeu een jacht per 
costi te senden, dan alsoo ditto Leeu door ’t jacht Ceylon beseylt endede goe
deren van Bantam daerinne overgegeven wierden, sijnde daerna veel beletselen 
voortgecomen, soo en is ons disseyn niet geluct. By dese gaet copye van 
onse voorgaende per Goïiden Leeu gesonden, waervan d’ inhoud confirmeren. 
Tsedert sijn op den 5dcn December tot Jacatra wel aengecomen ’t Wapen van 
Seelandt ende de Halve Maeny waerdoor ontfangen hebben U. E. missiven van 
2.7July, 11 ende 17 November, gelijck mede den 2l’ten ditto per fregat Jacatra 
eenen andren van 5 December, op alle welcke den eysch voldoen sullen.

Vermits alle onse jachten tot Jacatra sijn ende niet verseeckert ben, wat de 
gelegentheyt best gedragen sal, gaet derwaerts ordre dat U. E. nevens dese 
missive een goede partye Chyneese cangans toegesonden worde met het jacht 
Jacatra ofif Ceylon. Derhalven sal veradverteert wesen, soo Jacatra comt, het- 
selvigedatelick met alder yle weder herwaerts te senden, alsoo van meeninge 
sijn ditto jacht in ’t begin van ’t aenstaende mouson na Patana te senden. 
’t Jacht Ceylon en behoeft soo haestich niet te keeren soo het aldaer noodich 
ware, doch sullen hetselvige evenwel mede verwachten mette eerste gelegent
heyt, opdat het versien endeelders gebruyct mach worden. Ick achte, dat dese 
cangans costi seer dienstich sullen sijn, ende dat met goede avance tegen 
peper geruylt connen worden, alsoo leech getaxeert sijn. U. E. sal wel doen 
ende ons metten eersten de bevindinge advyseeren, opdat ons daerna mogen 
reguleren, want hier noch wel een goede partye sijn hebbende, insonderheyt 
van de slechte witte, die anders sijnde hier ende elders wel gesleten connen 
worden.

t
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De deden by U. E. voor desen geeyscht sijn met den Gouden Leeu gesonden, 
alsmede oock eenige rosenobels. Meer becomende, sullense U. E. geworden, 
gelijck mede een grooten spiegel. Voor den diamant, U. E. gesonden, salons 
goet doen f 66. Twee vaten soo vlees als speek worden voorde vlot gesonden, 
gelijck mede picol nagelen, omme aldaer tegen pepergebeneficeert te worden, 
’t Pycol soude hier soo yets vercoopen willen wel 70 realen mogen gelden, dan 
vinden sulexniet geraden, al waer’tdatlOO mochten gelden, opdat deselvige 
in handen van de Engelschen of Francen niet geraken. Derhalven sal U. E. 
gewaerschout sijn aldaer geen te vercoopen, dan degene die by d’inwoon- 
deren geconsumeert worden, ende dat soo hoogh datse van d’Engelschen 
niet weder gecocht worden.

Tot op 42 ende 43 realen de 10 sacken is de peper geresen. Dan alsoo d’En- 
gelschen ende Francen geen menichte connen coopen, het landt vol peper is, 
ende wy Godt lof seven schepen volladen hebben, soo sijn van meeninge ’t 
coopen voor een tijt te laten berusten, waerover apparent is, 2 a 3 maenden 
na dese wel weder vry laech soude mogen loopen. Doch alsoo hier de guyte- 
rye vooreerst noch geen endt nemen sal, maer de peper weder hooch sullen 
dryven als wy andermael beginnen te coopen, soo ist, dat hiertegen weder- 
omme moeten practiseeren, omme tegen ’t naeste jaer groote partye peper 
van buyten ofte van andre plaetsen te becomen, al waer ’t oock, dat mense 
daer vry wat diere soud moeten coopen, opdat door die van Bantam niet ge
drongen worden, maer sy met hun eygen roede geslagen worden. Derhalven 
sy U. E. ten hoochsten gerecommandeert alle mogelicke diligentie te doen, 
omme groote quantiteyt peper te becomen. Wy sijn van meyninge, te doen 
letten op den peper die in Japara ende Jortan soud mogen comen, doch en 
sijn alsnoch niet geresolveert in wat manieren het aanleggen sullen, ende be
langende d’ ordre die by U. E. vereyscht wordt toucherende de Javaensche 
joneken, die van Jambi en Japara is daerop ordre gegeven, hetwelck mits 
desen andermael confirmeren; doch alsoo U. E. zeyt byaldien op de Javaen
sche joneken gewacht begeeren te hebben, dat het schip de Bergerbootals
dan niet eer dan ultimo Februari herwaerts soud connen comen, gaet neffens 
desc ordre aen ditto Bergerbooty dat ontrent half Februari sullen maken tot 
Bantam te sijn, opdat hetselvige dit jaer naer ’t patria keeren mach. Op ’t 
geene voor dien tijt niet verricht wesen sal, sal van hier gelet worden. Aen- 
gaendede joncq van Cambodja, alsoo wy van Patany verstaen, dat ons volck 
in de riviere van Cambodja sonder des conincx wille of weten van de Portu- 
gesen genomen wesen soude, sal U. E. de Camboyers vry ende vranek laten 
passeren ende repasseren, gelijck mede tot naerder ordre die van Patane, Stam 
ende omleggende plaetsen, welcke costi soude mogen arriveeren. Wat de 
Chyneese aengaet, na den loop ende eysch van saecken sal U. E. te sijnner
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tijt naer dese daerop ordre becomen. Soo dejoncq van Codja Babo ontrent 
Lucepare of elders in zee gerescontreert wort, sal U. E. den peper, soo niet ge- 
daen is, daeruut doen lichten ende na merctganck betalen, opdat syne parten 
betaelt worden.

Hendrick Jansen heeft ons van Patany toegesonden copye van eene missive 
aen U. E. geschreven, waerinne soo heftich ende soo hooch drijft, dat men 
om ’t respect van den coninck van Syam de Syamsche jonck niet en heeft ver
schoont, maer den peper na onsen wille afgenomen ende betaelt, alsof een 
seerover acte hadde begaen, ende ons volck met het cargasoen in Syam duy- 
sent peryckelen waren lydende, ’twelck my seer verwondert, dewyle voldoen 
conden sooveel als den prijs opleggende bedragen can. ’tls waer dat soo een 
geringe partye de moeyte niet waert en is, maer slechter is het dat men soo 
luyde roepe ende van cleenen winde een donderslach maecke. Doch wy en 
sullen daeromme niet naerlaten te doen, dat de welstandt van de Compagnie 
soud mogen vereyschen, gelijck U. E. mits desen wel expresselick bevelen te 
doen, in conformité van onsen gegeven ordre of noch te geven, mits dat het 
alsoo met alle mogelicke discretie ende billicheyt geschiede, want alles pre- 
ciselick niet voorschryven connen. Van onse resterende drie schepen voor 
Manylha, gelijck ick achte over Patane wel verstaen sal hebben, sijn Godt lof 
in Firando wel gearriveert den Rooden Leen ende Vlissingen, vol zyde ende 
andre waren, daervan de Smarten Leen bykans sijn last hier gebracht heeft. 
Dat de Spaensche vloote in ’t mouson na Molucco varende gebleven wesen 
soude geve Godt. Het can wel waer sijn, maer wy connent qualick gelooven, 
vermits wel gewoon sijn diergelijcke uutstroeyinge te doen om ons te abuy- 
seren. De verder tydinge van Goa, Pahang ende St. Thome hebben mede ver
staen. Laet niet met veerdige advisen alsoo te continueren. Van d’ armade 
die de Portugeesen ende adherenten tegen ons sijn sendende sal ons den tijt 
(die de waerheyt baret) wel bevryden; daeromme achte de recepissen der 
Chyneesen onnodich te sijn, doch senden deselvige evenwel. U. E. mach 
vryelick gelooven, dat ons hier sooveele swaricheden bejegenen, dat het op- 
diergelicke niet aen en comt, maer daeromme moeten de moet endecorragie 
niet verliesen.

De schiampan van d’ Engelschen is hier aengecomen. My verwondert, 
hoe de Portugesen hare deden soo goeden coop mogen geven ende noch be
houwen blyven, want daertoe geen raet wesen soude, ofte sy moeten ons 
beter versien gelijck eertijtswel gedaen hebben. Na Japara hebben over lange 
ordre gegeven dat de vrouwe vervoert worde.

Actum Bantam adi 2 Januari anno 1618.
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194. — CUSTE COROMANDEL.

AEN DEN HEER DE HASE, PER VRYE LIEDEN, 14 JAN. 1G18.

By dese gaet copye van mynejoncqste gesonden per ’t schip den Gouden 
Leeity dat de Heere in salvo geleyde, waervan d’ inhoud confirmeren. Tsedert 
sijn hier Godt lof den 8e" stantis van ’t patria wel aengecomen de schepen de 
Goede Fortuyne ende Zirckzee, welcke wonder avontuer ende groot peryckel 
geleden hebben, insonderheyt de Goede Fortuyne die naest Godt doorZirckzee 
gesalveert is. Sy hebben beyde verlooren 180 mannen en brengen noch mede 
370 coppen ende in contant 30 kisten geit, soodat dit jaer Godt lof een goet 
capitael becomen hebben, waertegen wederomme seven schepen geladen 
ende vertrocken sijn, hoopende datter eerlange noch een of twee andre volgen 
sullen. De Heere wilse alle in salvo geleyden. d’ Heer generael is weder 
innewaerts aen geseylt.

Wy sijn van meyninge geweest, een schip na Mocha ende Suratten te sen- 
den, alsmede tegen April een ander per costi, gelijck alsnoch geerne doen 
souden. Dan alsoo de schoepen hier seer noodich sijn, weete alsnoch niet o ff 
sulex effect sal connen sorteren. Den tijt sal ’t leeren. Ick hoope dat U. E. 
nut het vadcrlant tydelick een jacht met goede somme geit becomen sal, 
vermits verleden herffst ongetwy fielt een vandaer vertrocken is. De Heere 
wil ’t selvige in salvo geleyden, gelijck mede d’andre die herwaerts aen ge- 
destineert sijn. Dit jaer hebben wy een groote somme geit becomen, dan den 
eysch can noch niet voldaen worden; derhalven moeter jaerlicx vry wat meer 
sijn. De diertc van de peper is een schrickelick geit wechnemende, want sy 
is tegenwoordich op 4| reael de sack. In de Javaense deden is alsnoch soo 
weynich treek, dat daervan door de dierte van de peper gants geen secours 
becomen hebben, doch hoope dat tegen ’t naeste jaer seer wel te passé sullen 
comen, insonderheyt soo de schepen vandaer (dat Godt niet en geve) weder- 
omine soo lang als voorgaende tardeeren.

U. E. sullen andermaal veradverteert sijn vooreerst tot naerder ordre wey
nich Javaense deden te doen maken, maer meest een redelicke quanti.teyt van 
de beste sorteringe voor de Molucquen, Amboyna ende Banda, alsoo die 
quartieren gantsch onversien sijn, ende weynich helpen mach dat met de 
Neptunis becomen hebben.

Ick maecke gissingc datter voor den ontfanek van dese goede partye Ja
vaense deden gereet sullen sijn. Wy sullen deselvige verwachten, insonder
heyt soo het goet goet is, want alsoo de Javanen tegenwoordelick veel geit 
hebben, is het al na exquis goet dat men vraecht. Derhalven segge andcrmael 
gelijck met den Gouden Leeu ende in copye geadvyseert is, dat vooreerst tot 
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ORDRE, 26 JAN. 1618.

Op de vertooninge ende den eysch by heer David Marien gedaen, touche
rende ’t arest van ’t schip ÓZ Michiel van St. Malo, wordt by desen anderinael 
geordonneertaen ditto David Marien off den E. Jan Rossengijn ende de raden 
van de schepen de Nieuwe Mane ende deZuyder Eendracht, het voorsz. schip 
5?. Michiel in arest te houden, ende dat ter naerster plaetse daer sulcx met 
de minste peryculen geschieden can, totdertijt dat verstaen sullen dat haren 
generael Hans de Decker sich weder in onse handen, ofte in handen van onse 
gecommitteerde tot Bantam sal hebben getransporteert. Ende soo ’t gebeurde, 
dat die van ’t gemelde schip St. Michielonderstonden by nacht ofte andersints 
sonder U consent te verseylen, soo sult hun met gewelt van wapenen dwingen 
ende dringen onder U. E. macht te blyven leggen, gebruyckende daertoe 
alle middelen ende macht die hebbende sijt, ende vereyscht mochte werden, 
mits alvoorens die van ditto schip St. Michiel hiervan in 't vruntlick voorder 
informerende, opdat hun des niet hebben te beclagen.

In ’t schip den Witten Beer leggende ontrent Tynaro adi 26 January 
anno 1618.

LX
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naerder advijs niet dan van d’ alderbeste goulongs, tapis ende tchinde geson- 
den dienen, waerop gelieven sal te letten.

Naest de versorginge van ’t geene U. E. weet voor de Molucquen, Amboyna 
ende Banda noodich te wesen, sy hem gerecommandeert den incoop van de 
indigo ende Guineetsche lywaeten voor ’t patria. Indigo, insonderheyt als die 
goet is, can niet te veel gesonden worden.

Dese gaet met seeckere persoonen wélcke van des Compagnies dienst ont
slagen wesende gepermitteert is met den Gouden Leeu naer de Custe te varen 
omme aldaer onder des Compagnies protectie te resideren ende te negotiëren, 
in sulcx sonder nadeel van de Compagnie geschieden can. U. E. sal gelieven 
haer ’t selvige te vergunnen, maer oock niet meer. Soo haeryewers in ver- 
grypen, verschoontse niet. Naer voorgeven per missive schijnt het dat hun 
by d’ heer generael vergunt is hier een schaloupken te coopen ende daermede 
naer de Custe te varen, hetwelcke geensints voor goet verstaen can, als sijn 
E. verclaert hebbe soo haest sulcx vernam. Dan door contynuele occupatie 
van verscheyden saecken is daerop niet meer gedacht ende gehoort, totdat 
my van Jacatra geadvyseert wordt, of yets met hun na de Custe begeerde te 
schryven, soodat het nu voort moet, sijnde d’ oncosten van de lieden gedaen.

Ac turn Bantam adi 14 January anno 1618.
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196. — AEN GUILLIAME CHEVALLIER,
GECOMMITTEERT OP ’T SCHIP ST. MICHIEL VAN ST. MALO, 6 FEBR. 1G13.

197. — MOLUCQUES.
AEN LAM, PER ’T SCHIP NEPTUNIS, 8 FEBR. 1618.

Dat ick U. E. missive van den 26 Januari passato niet eer beantwoord hebbe 
is ter cause verhoopt hadde U. E. sich met synen generael Hans de Decker 
beter bedocht soud hebben, te meer dewyle den tijt soo cort is. Dan ter con
trarie siende ende vernemende wat practijcken ende list metten andren ge- 
bruyckende sijt, omme ons van den gemelden Decker te frustreren, soo ist, 
dat omme daertegen na schuldige plicht d’ordre van de hoochmogende 
heeren Staten Generael naer te comen ende ’t recht van onse meesters te 
vervolgen, voor sooveele in ons sy, het schip van den E. Hans de Decker, 
U. E. generael, St. Michiel, met sijn last ende equipagie in arest genomen heb
ben ende oock houden sullen, gelijck U. E. voor desen uut onsen name 
verclaert is, totdat voorsz. Decker comparere ende sich in onse handen ver- 
voege, versoeckende dat U. E. met de zyne gelieve hun tegen soo rechtveer- 
digen arest ende ’t recht van onse meesters niet te stellen, ’tsy onder pretext 
van natuerlicke Fransoysen, ofte alsoff ghylieden Decker niet meer gekent 
soudt hebben tsedert hy by onsen generael Laurens Reael aengehouden was, 
noch oock dat niet weten en soudet waer hy geretieert zy, alsoo daervan 
anders betuycht worden can; want soo U. E. onderstaet onder dese ofte andre 
pretexten te verseylen, sullen wy tot onsen leetwesen genootsaect wesen ’t 
voorsz. schip met gcwelt te houden, gelijck in alsulcken cas aen onse gecom
mitteerde te doen bevolen hebbe, protesterende by desc voor Godt ende de 
werelt onschuldich te sijn van alle onheyl, schade, intrest ende bloetstortinge, 
die daeruut soud mogen spruyten.

In Jacatra adi 6 Februari 1618.

Het voorgaande is copye van d’ onse met d’ heer generael innewaerts ge- 
sonden, waertoe ons gedragen. Tsedert is hier niet sonders geinnoveert, dan 
dat Godt lof den 8stcn passato tot Bantam wel gearriveert sijn de schepen de 
Goede Fortuyne ende Zircksee, gelijck U. E. wel verstaen hebben sal. De Goede 
Fortuyne sal cort na dese met sijnen last weder naer ’t patria keeren. De Heere 
wil ’t selvige neffens alle d’ andre gaende ende comende schepen in salvo ge- 
leyden. Noch een ander hoope sal dit jaer naer dese mede in ’t Godt belieft 
volladen worden.
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198. — MOLUCQUES.
WESTERWOLT, PER DE NEPTUNIS, 8 FEBR. 1618./
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Het voorgaende is copye van onse joncqste, waervan d’ inhoudt confir- 
mere. Sedert sijn hier Godt lof wel aengecomen de schepen de Goede Fortuyne 
ende Zirckzee. Dese gaet met het jacht de Neptunis waermede voor de Moluc
ques sendende sijn twee kisten geit inhoudende 16.000 realen. Het jacht is 
voorder met vrivres ende provisie ende alle nootlickheden volladen, als onder 
andren 170 vaten soo vlees als speek, ende alsoo wy achten dat d’ heer gene-

Onder de syde ende syde waren van Japon gecomen, die tegenwoordich 
noch in de Swarte Leen sijn, bevinden veel geplcct ende bedorven goet, in- 
sonderheyt onder de syde lakenen, soodat te beduchten is, dat onder ’t goet 
met de voorgaende schepen naer patria gesonden, gansch veel bedurven 
wesen sal. D’oorsaccke is voor sooveele connen bemereken, dat het houdt, 
daervan de kisten gemaect sijn, niet drooch geweest is, soodat de zyde waren 
de vochticheyt na hem getrocken hebbende, daerdoor vergaen endegeschaet 
sijn. ’t Is jammer om sien ende sal de schade excessijf zijn, ’t welck men lich- 
telickhadde connen voorcomen. Doorleccasie van ’tschip ist niet toegecomen.

Over eenige dagen sijnder 2 Engelsche schepen innewaerts geseylt, men 
seyt na Macassar, omme dan voort na de Molucques, Amboyna ende Banda 
te loopen. Andre 4 schepen sijn hier noch by den andren leggende. Wat daer- 
mede verrichten sullen, sal den tijt loeren. Ick bidde U. E. soo sy by hem in de 
Molucques, Amboyna off Banda compararen, en ontsiet noch en verschoont 
hen niet, noch en laet U.E. niet weder door ydele ongefundeerde consideratie 
abuseren, maer doet hen met gewelt aentasten, volgens d’ordre van onse 
meesters, ende ’t recht der nature.

Dese gaet alsnu met het jacht de Neptunis, welcke met alderley provisie 
geladen innewaerts sendende sijn. Cort na dese sal de Nieuwe Mane mede 
volladen volgen, als oock de galleye hier gemaect. De verdeylinge van de 
provisie sal door d’ heer generael in Amboyna gedaen worden. Geit gaet er 
nu mede, 2 kisten voor de Molucques ende een voor Banda, soodat dit jaer 
in contant innewaerts gesonden hebben 4 kisten voor de Molucques, vier 
voor Amboyna ende 3 voor Banda. De Heerewil alles in salvo geleyden ende 
geve dat toecomende jaer goede retouren mogen becomen. Door de dierte 
van de peper is hier dit jaer een groot geit geconsumeert, waerover genoot- 
saect sijn geworden dies te min te versenden.

Actum in Jacatra adi 8 Februari 1618.
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199. — AMBOYNA.
AEN DEN ADMYRAEL VERHAGEN, PER DE NEPTUNIS, 8 FEBR. 1618.

I

rael in Amboyna sijn sal, hebben hier geen verdeylinge gemaect, maer’tselve 
op Amboyna aen den directeur Speult versonden, alwaer de verdeylinge 
door d’ heer generael gedacn worden sal. U. E. sult ons creditteeren van ’t 
geene vandaer becomt, mits daervan perfecte notitie sendende. Het schip de 
Mane sal cort naer dese met andre 90 vaten soo vlees als speek ende diversche 
andre nootlickheden mede volgen, daervan U. E. syne portie becomen sal.

U. E. sy andermael ten hoochsten gerecommandeert te helpen vervoor- 
deren ende voorcomen datter niet weder nagelen vervoert worden. Laet niet, 
soo het met gevoechlicheyt niet geschieden can, sulex met gewelt (des noo- 
dich sijnde) te helpen ende doen beletten, sonder daerinneymant in ’t minste 
te ontsien, waeraen de Compagnie grooten dienst geschieden sal. Maect, ist 
doenlick, dat U. E. alle nagelen gewerden ende dat wy het naeste jaer een 
goede quantiteyt becomen tot soulagement van d’excessive lasten, die de 
Compagnie gelijck U. E. weet bedragende is.

By dese gaet een versoeck van GillesGillesz. van Haerlem, ’t welck ons onder 
couverte van de heeren Mayores geworden is. U. E. sal wel doen ende advy- 
seren wat van desen persoon sy, alsoo hier geen bescheet hebben connen be
comen, opdat de vrienden voldaen worden. Ick en hadde gansch niet gedacht, 
dat ons salalous terugge soud hebben gesonden, dewyle eertijts geschreven 
is, dat men daervan in de Molucques niet te veel senden cost; ende alsoo dese 
sorteringe hier gants niet dienstich is, sullen wy deselvige wat laten versien 
ende U. E. met eerste gelegen theyt wederomme senden, want anders hierin ’t 
packhuys vergaen souden.

Jacatra adi 8 Februari 1618 ’).

U. E., seer voorsienige hcere, sal wel verstaen hebben het behouden arrive- 
ment van de schepen de Goede Fortuyne ende Zirckzce, waervan de Heêrc 
hoochlick gelooft zy. De Fortuyne sal cort na dese weder met syne last naer 
’t patria keeren, gelijck dacrna soo ick hoope noch een ander. De Heere 
wil alle gaende ende comende schepen in salvo geleyden. Dese gaet alsnu 
met het jacht de Neptunis ’t welck met diversche provisie volladen is. Soo 
d’ heer generael per avonture costi niet en waere, gelieve U. E. alles behoor- 
lick te verdeylen ende na de Molucquen ende Banda te versenden ’t gene

*) „Nota dat hot laetsto artyckel van den brief aen Speult gesonden, toucherende de Magel- 
haonsche Compagnie, aen Westerwolt mode geschreven is”.
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competeert. Van ’t geit hebben wy 2 kisten na de Moluccos ende een na 
Banda gedestincert, omdat de vier voorgesonden kisten altsamen op Am- 
boyna verschreven hadden, soodatter nu mede 4 na de Molluccos ende na 
Banda gesonden sijn. Het schip de Manc sal cort naer dese mede volladen 
sijn ende volgen met de groote galleye ende noch een fregat. D’Engelsche 
ende Francen verletten ons secr, anders waren dese schepen al lange per 
costi vertrocken geweest. D’ Heer generael heeft ons toegesonden, ick en 
weet niet hoe, Mans de Decker, generael van de France schepen, ende alsoo 
denselven Jan Rossingijn ontloopen is eer ons denselven overgclevert hadde, 
hebben wy niet wynich spel omme denselven weder te becomen; off hem 
noch becomen sullen ende watter op volgen wil, sal den tijt leeren.

Met 2 schepen sijn d’ Engelsche innewaerts geseylt. Men seyt dat na Ma- 
cassar geloopen sijn, omme vandaer na de Moluccos, Amboyna ende Banda 
te varen. Hier sijn hier noch vier and re hebbende; werwaerts daermede gaen 
sullen, sal den tijt leeren.

Ick bidde soo yewers in de Moluccos, Amboyna off Banda by U. E. com
pareren, en ontsiet noch en verschoont haer niet, maer doet hun des noodich 
sijnde met gewelt vertreckcn of vermeesteren, gelijck in Banda gedaen is, vol
gende de voorgaende ordre van de heeren Mayores, opdat van hun eens 
ontslagen werden.

U. E. sy oock gerecommandeert te helpen vervoorderen, dat, sooder suffi- 
sante macht by den andren compt, het eylandt Pouleron met gewelt aen- 
getast, d’ Engelschen vandaer verdreven ende ’t sclvige in ’t Godt belieft 
vermeestert worden mach soo ’t cenichsints doenlick is.

Met het jacht Nassouw is innewaerts gesonden oenen Thielman Theunissen 
voor sieckentrooster op het Postpaert uutgevaren, d’wclcke gedestincert 
hadden omme als schoolmeester in Amboyna gebruyct te worden, alsoo ver- 
staen hebben daertoe seer bcquaem wesen soude. U. E. sy gerecommandeert, 
ist niet gedaen, ordre te geven dat daertoe gebruyct mach worden, mits de 
goede handt daeraen houdende. Tot Bantam en sijn geen alcatijffen te be
comen. De silveren vaten om tot den doop of andersints te gebruycken, dient 
U. E. aldaer te doen maken, want mede geen becomen conncn.

Ten besluyt van dese sy U.E. andermael ten hoochsten gerecommandeert 
te bevoorderen dat toecomende jaer goede retouren van de Molucques, Am
boyna ende Banda mogen becomen, als oock dat herwaerts aen metten eersten 
gesonden worden alsulcke schepen als men cenichsints vandaer sal conncn 
missen, want hier om schepen verlegen sijn.

Jacatra adi 8 Februari anno 1618.
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200. — AMBOYNA.
SPEULT, PER DEN NEPTUNIS, 8 FEBR. 1618.

201. — BANDA.
AEN VAN DE SANDE, PER DE NEPTUNIS, 8 FEBR. 1618.

Alsoo tsedert myne voorgaende, daervan ’t vorenstaande copye is, tot 
Bantam wel aengecomen sijn de schepen de Goede Fortuyne ende Zircksee, 
sijn wy alsnu met de Neptunis sendende sooveel speek, vlees, cruyt ende andre 
provisie als hetselvige heeft connen laden. Cort na dese sal de Matte mede 
volladcn volgen, ende alsoo wy achten d’ heer generael noch in Amboyna is,

Alsoo Godt lof met de Goede Fortuyne ende Zirckzee een goede provisie 
van ’t patria becomen hebben, sijn vooreerst met het jacht de Neptunis, daer- 
mede dese gaet, per costi sendende sooveele ’t selvige heeft connen laden, 
ende alsoo wy achten d’heer generael aldaer noch wesen sal, hebben alles 
aen U. E. geadresseert, opdat de verdeylinge by sijn E. gedaen endedereecke- 
ninge bij U. E. daervan gehouden worde. Cort naer dese sal ’t schip de Matte 
mede volladen volgen. U.E. gelieve van alles perfecte rceckeninge te houden 
ende ons van de verdeylinge advijs en notitie te geven, opdat d’ accoorde 
mogen gaen.

In de Neptunis hebben mede doen schepen drie kisten geit, twee voor de 
Molucquen ende een voor Banda, opdat U. E. in Amboyna houde de vier 
kisten voor desen met schip Bantam gesonden, die wy gemeent hadden dat 
men soud hebben moeten verdeylen, maer alsoo nu sccours gecomen is, 
hebben wy niet willen nalaten de vrienden sooveele mede te deylen als na 
gissinge redelick ende noodich sy.

Met het jacht Nassou is innewaerts gesonden eenen Thiclman Theunissen 
voor sieckentrooster op het Postpaert uutgevaren, dewelcke gedestineert 
hadden omme als schoolmeester in Amboyna gebruyct te worden, alsoo ver- 
staen hadden daertoe seer bequaem wesen soude. U. E. sy gerecommandeerd 
is ’t niet gedaen, ordre te geven, dat daertoe gebruyct mach worden, mits 
de goede handt daeraen houdende.

By dese gaet copye van eene missive van de heeren Mayores endeseeckere 
pampieren, de Mageljaensche Compagnie betreffende. D’ ordre van de heeren 
sullen U.E. naercomen, mits hacr ende ons metten eersten advyserende wat 
van de saecke sy.

Jacatra adi 8 Februari anno 1618.
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hebben wy dese goederen niet verdeylt, maar de dispositie tot sijn E. gercmit- 
teert, in voegen dat U. E. syne partye voor de garnisoenen van Banda vandaer 
off van sijn E. becomen sal. Voor Banda is met ditto Neptunis gaende een 
kiste geit. De Heere wil alles in salvo gel ey den ende geve dat vandaer goede 
retouren becomen, waertoe U. E. ten hoochsten gerecommandecrt sy, alle 
mogelicke diligentie te doen voor sooveel in hem sy.

D’ Engclsche sijn met 2 schepen innewaerts geseylt. Vier andre hebben hier 
noch ledich leggen, ’t Sonde wel connen gebeuren, dat U. E. weder quaemen 
besoucken. Soo daer compareren sy U. E. ten hoochsten gerecommandecrt 
niet naer te laten volgens ordre van de heeren Mayores hun met geweit van
daer te verdryven ofte aen te tasten ende vermeesteren gelijck voorleden jaer 
door Dedel zaliger seer loffelick gedaen is. En ontsiet noch en verschoont hen 
in ’t minste niet, soo de middelen ende de macht sijt hebbende, maer tast 
hen couragieuselick aen, alsoo genouch geinsynueert ende genouch verad
verteert sijn. Van Poeleron, is het doenlick, moetense met gewelt mede ver
dreven worden. Laet niet daertoe sooveele te doen als in U. E. vermogen sy, 
opdat cens van d’ Engelschen ontslagen worden.

Jacatra adi 8 Februari anno 1618.

Tsedert onsen voorgaende sijn Godt lof van ’t patria wel aengecomen de 
schepen de Goede Fortuyne ende Zickzee, waermede een goede provisie be
comen hebben, ’t Gene ’t jacht de Neptunis daervan heeft connen laden sijn 
alsnu met hetselvige na Amboyna sendende. De rest sal cort naer dese met 
de Nieuwe Mane volgen, ende alsoo d’ heer generael in Amboyna is, hebben 
wy hier geen verdeylinge gcmaect, maer sulex tot sijn E. dispositie gelaten. 
U. E. sullen vandaer haer portie becomen, wacrvan ons sal gelieven te credit- 
teren ende speciale notitie senden, opdat d’ accoordc mogen gaen.

Met ditto schip Neptunis sijn U. E. sendende een kiste inhoudende 8000 
realen. Sult ons daervan creditteren ende deselve ten besten van de generaele 
Compagnie imployeren, U. E. ten hoochsten recommanderende alle moge
licke neersticheyt te doen, omme sooveel nooten ende foelie te senden als 
doenlick sy, maer en sendt niet gelijck voor desen geseyt hebbe, dan schoon 
gegarbolleert goet, alsoo de rompen nieuwers toe nut, maer daermedc ver
legen sijn.

Twee Engelsche schepen sijndersoo geseyt wort na Macassar geseylt omme
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U. E. weder by te comen. Vier and re hebben hier noch leggen, onder alle 
welckc niet dan twee goede schepen sijn. Soo daer compareeren, laet niet te 
helpen vervorderen, voor sooveel in U. E. zy, dat met gewclt aengetast, ver
dreven of vermeestert worden, en ontsiet hun in ’t minsteniet. Maect datse 
niet wederkeeren en van Banda een grouwel becomen, waeraen de Compagnie 
een grooten dienst geschieden sal.

Actum in Jacatra 8 Februari anno 1618.

203. — JAPARA.
AEN VAN DER MERCT, PER DEN NEPTÜNIS, 8 FEBR. 1618.

Het voorgaende is copye van d’ onse met d’ heer generael gesonden. Tsedert 
hebben U. E. per joneke geadvyseert hoe van meninge waren U. E. tot op- 
coop van peper eenich geit te senden, ende dat de wech prepareren soudet 
omme alle den peper op te copen die daersoud wesen off mogen compareren. 
Dese gaet alsnu met ’t jacht de Neptunis, waermede U. E. senden een kiste geit, 
inhoudende 8000 realen. Sult desclvige ontfangen ende ten besten van de 
generale Compagnie aen peper besteden, al waer ’t oock dat wat diere soud 
moeten coopen.

Met de Matte of een ander schip, die onlangs innewaerts volgen sullen, ben 
ick van meeninge tot opcoop van peper meerder geit te senden; dan alsoo 
niet wel wetc, wat geit datter vereyscht soude mogen worden om alles te be
comen, verlangt my scer na de wedercomst van de smacq omme ons na den 
cysch te mogen rechten. Alsnoch is de peper tot Bantam geldende 4 realen 
de sack. Wat veranderinge de comste van de Chyneese joneken medebrengen 
sal, sal den tijt leeren. Daer is noch voor degeene die geltgenouch heeft, goede 
quantiteyt te becomen.

Dit jacht is volladen, ende dient op ’t spoedichste voort te seylen, daeromme 
hebbe geordonneert dat in ’t minste tot Japara niet vertoeven, maer het geit 
met het fregat Jacatra aen landt senden, sonder op de reede teloopen, opdat 
t’allen tyden weder t’ seyl mogen geraecken. Derhalven sal U. E. hun oock 
niet verletten, maer ditto fregat senden de victuaillie, die van noodc souden 
mogen hebben ende bergen connen.

Actum in Jacatra adi 8 Eebruari anno 1618.
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Verscheyden missiven hebben van U. E. ontfangen ende daerdoor verstaen, 
wat hem tot Jacatra was bejegent ende hoe de Nederlanders van de schepen 
van St. Malo gelicht heeft. Doen heer Rossingijn den 17 passato des avonts 
arriveerde op Bantam, is den generael Hans de Decker des nachts van sijn sydc 
opgcstaen ende met het schuyticn van ’t fregat Ceylon aen een van de Engel- 
sche schepen gevlucht. D’Engelsche hebben hem behendelick aen het hof 
van de pangoran gebracht ende geconvoyeert, terwyle ick na gewoonte buyten 
was gaen wandelen, hebbende alle hoecken van ’t Chynees quartier beset 
met wacht, opdat hem niet incorporeren souden. Daer verliepen wel 3 dagen 
eer ick het wiste waer Decker was, ende soo haest sulex vernam, hebbe hem 
beleefdelick doen versoecken. Int eerste heeft den pangoran plat uut gewey- 
gert, daerby doende een seer spytige uutlegginge op onsen eysch, doch de 
weygeringe socht hy ten lesten met redenen te excuseren. Enfijn siende dat 
niet becomen souden, hebben wy geresolvcert het schip van ditto Decker 
37. Michiel genaempt, dat van Jacatra na Bantam was seylende, in arest te 
nemen, omme Decker alsoo te dringen van selffs weder te koeren. De Manc 
ende de Zuyder Eendracht s\yn daertoe gecommitteert geworden. Sy hebben 
voorsz. schip 37. Michiel niet verde om den hoeck van Bantam gerescontreert 
ende aldaer gehouden, alwaer met den andren noch leggende sijn. Geen ro- 
domontados, list noch practijcken wort er by onsc partye gespaert, omme 
t’esschappercn ende ons van Decker te frustreren. Dan den tijt sal d’uyt- 
comst leeren. WaUspijt dit den pangoran sy, ende hoe hem ende andre de 
saecke bevalt, can U. E. wel considereren. Evenwel 't heeft aldus moeten 
sijn. Voorwaer U. E. soo ons met d’heer Jasper Jansen dochte en is niet wel 
bedacht geweest, dese man herwaerts te senden. Dan ’t is geschiet en daer- 
over onnodich redenen te alligeren. Sonder dit verlet waren de schepen de 
Nieuwe Mane vciteNeptunis overlange met de provisie innewaerts aen geseylt. 
Godt geve datter geen meerder incovenienten volgen.

Den 18dcn passato met den dach sijn de schepen ’t Wapen van Seelandt ende 
den Eenhoorn met goet weder ende wint na ’t patria vertrocken. De Heere 
wilse met d’ ander in salvo geleyden. U. E. missiven ende pampieren sijn daer- 
mede gegaen, gelijck oock andre met de vrye luyden nacr de Custe. Wy 
hebben geresolveertde Goede Fortuyne op ’talderspoedichstc mede af te laden. 
Men is daermede besich ende de last is al geroet. Hoope dat haest vertrecken 
sal. ’t Soude wel gebeuren, ende ’t en soud geen wonder sijn, dat Zirckzce off 
een ander noch volgde. Den tijt salt leeren.

Onder de syde waren van Jappon gecomen bevinden wy veel goederen
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seer geplcct ende gantsch geschent, hetwelck schijnt door vochticheyt van ’t 
houdt der kisten toegecomcn te sijn. ’tls te beduchten datterveel van ’tgeene 
voor desen naer ’t patria gesonden is, gants bederven sal, hetwelck voorwaer 
een groot verdriet ende jammer is, want de vrienden sulex licht hadden con- 
nen voorcomen. ’t Gene ons in slordige castoren van de Moluccos gesonden 
wierde, vertrouwe ick, sullen de meesters wel geconditioneert becomen.

De twee Nederlanders by U. E. op 5?. Louys gelaten sijn door onse gecom
mitteerde daervan gelicht, omdat d’ eene de compagnie tot Middelburch ge- 
dient ende d’ andre lange van Seelandt gevaren heeft.

Barent de timmerman sende mits desen niet, omdat ick hoope hycortelick 
met de Mane selfs volgen sal. De solemnele depositie van den doctor gaet 
by dese.

Den 28cn passado ben ick van Bantam hier weder gecomen. Hebbe den 
coninck besocht, gelijck hy ons mede gedaen heeft. Alsnoch en heeft hy van 
de submissie onder ’t Javaensche recht niet gesproocken. Yets voorcomendc 
sullen hem wel voldoen, goede redenen geven, ons recht maynteneren ende 
wel vrienden blyven; daervan sal hoope ick dese aengaende geen questiesijn.

Dese gaet alsnu met het jacht de Neptunis, wacrinne geladen sijn sooveel 
vivres ende nootlickheden als hetselvige voeren can. De Nieuwe Mane sal 
cortelick mede volladen volgen.

Alsoo ick achte U. E. noch in Amboyna sijn sal, hebben wy geen verdey- 
linge gemaect, macr alles tot U. E. dispositie gelaten ende onder cognossement 
en facture aen den directeur Speult versenden, opdat hy ons van de verdey- 
linge goede reeckeninge doe. U. E. gelieve naer behooren ende welgevallen 
te disponeeren. Doen het schip op de Vlaemsche baneken stiet, sijn door de 
Mayores daeruut gelost ende na Zeelandt terugge gesonden 60 vaten vlees 
ende speek met 10 balen canefas, alsperreccpice van Santvoort blijet, ’twelcke 
sooveele nut onse gissinge gaet. Met de Mane sullen volgen 90 vaten speek 
en vlees, daerop U. E. gissinge mach maken.

Geit senden met de Nepfunis drie kisten, twee voor de Molucquen en een 
voor Banda, omdat de vier voorgaende na Amboyna versonden sijn, dewelcke 
ick achte alsnu aldaer wel sullen mogen blyven, sijnde te vooren twee andre 
na de Molucquen ende 2 na Banda gesonden. Na Japara is alsnu wederomme 
een kiste gaende.

Met de Neptunis sijn nu 50 soldaten sendende; die voorder uutmaken 
connen, sullen met de Mane volgen, ’t Fregat Jacatra gaet hier nevens; de 
gallcye sal met de Mane gaen. Op ’t joncst van demouson ben ick van mce- 
ninge na Grissi te senden den Witten. Beer, ende dat alleene omme den peper 
te doen opcoopen, alsoo den tijt verloopen is omme daer onse vyanden waer 
te nemen.
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Goet, redelick en loflelick is het, sooveele ende goede vrientschappcn met 
alle staten t’ onderhouden als eenichsints doenlick sy, insonderheyt met de 
sulcke wiens vrientschap ons dienstich sy, maer wat sullen wy seggen. De 
moort by de Maccasaren gedaen is te vileyn, en grouwelick. De vrientschap 
en dient voor de rechtveerdige justitie ende straffe niet geprefereert te worden. 
Van dese candt connen wy tegenwoordich daerinne niet doen. Soo U. E. de 
gelegentheyt niet becompt, moet het tot op een ander jaer uutgestelt worden. 
Ick bid U. E. ons soo arm niet te houden als een muysken, dat maer één hol
leken heeft, want voorwaer de rijs, die op Java wast, en can mijns bedunekens 
onder den naem of plaetse van Japara niet geslooten worden. Aen Palimban 
ende op Byma als diversche andre plactsen is mede goede quantiteyt rijs te 
becomen. Had het my aen schepen niet gebroocken, ick sonde de wech al 
gebaent ende de deure geopent hebben, op avonture, off ons de noot tans of 
morgen dwonge uutvlucht te soucken, gelijck wel soude connen gebeuren, 
hoewel die van Japara alsnoch van U. E. opinie niet sijn.

Den 22 passado sijn hier gepasseert ende innewaerts geseylt tweeEngelsche 
scheepen. Men seyt, datse na Macassar gelopen sijn, omme vandaer na de 
Molucquen, Amboyna of Banda te varen.

Den 2 stantis sijn van Bantam twee schepen naer Engelandt vertrocken. 
Met drie schepen hebben sy deselve geconvoyeert tot buyten de straet. Tegen
woordich hebben hier twee scheepen ende tot Bantam twee andre leggende. 
Werwaerts het daermede wenden sullen, connen niet vernemen. Den tijt salt 
leeren. Soo in ofte ontrentonse jurisdictie van de Molucquen, Amboyna ende 
Banda weder compareren, ick bidde ende recommandeere U. E. hacr geen- 
sints te verschoonen, maer volgens d’ ordre van de hoeren Mayorcs te ver- 
dryven ofte vermeesteren als d’ heer Dedel saliger gedaen heeft, opdat eens 
van hun ontslagen worden, waeraen ’t landt ende onse meesters grooten 
dienst geschieden sal.

Door gebreck van schepen als verloop des tijts duchte dat dit jaer qualick 
naer Arabia, Suratten ofte de Custe sullen connen off mogen senden, hoewel 
het hooghnodich is ende de Compagnie daeraen grooten dienst geschieden 
soude. Dan wat sullen wy doen? Ons sal alleene resteren het schip de Zuydcr 
Eendracht> welck niet bastant en is omme wacr te nemen ’t gene hier soud 
mogen voorvallen, ick late staen omme drie ende meer differente landen ofte 
quartieren te besoucken. Godt geve dat alle de gcbreecken op den eysch eens 
voldaen mach worden.

Alsoo den directeur Westerwolt cenige schryvers heeft geeyst, sijn wy mits 
desen eenige sendende. U. E. gelieve deselve naer de Molucquen voort te 
senden. Met de Mane sullen andre volgen.

De Mayores recommanderen seer sierieuselick dat men op alle de schepen
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205. — ORDRE, 9 FEBR. 1618.

1

volgens hun ordre dubbelt boecken doet houden ende hier copie gelaten 
worde. Ick hebbe d’ordre in publiek doen aenslaen, ende een ydersulex oock 
belast, maer alsnoch van geen schepen copie connen becomen. Voorwaer de 
negligentie van veel cooplieden is te groot. U. E. gelieve de ordre te renove
ren ende te straffen, die weder in gebreecke soud mogen vinden, gelijck hier 
oock doen sullen.

Jacatra adi 8 Februari anno 1618.

206. — JAPARA.
AEN VAN DER MERCT, PER CHYNEESCHE JONCQ, 13 FEBR. 1618.

’t Voorgaende is copie van d’ onse gesonden per ’t schip de Nefltunis ende 
’t fregat Jacatra, waervan d’inhoud confirmeren. Tsedert hebben van U. E. 
niet vernomen; derhalven met de smacq met devotie verwachtende sijn.Dese 
gaet per Chyneesche joncq alhier thuys hoorende. U. E. sy gerecommandeert 
deselvige t’ assisteren ende favoriseren, voor sooveele vereyscht soud mogen 
worden ende sonder prejuditie van de Compagnie geschieden can. Van Ban
tam verwachten wy dagelicx het schip de Nieuwe Maene. Soo haest compa
reert sal ’t selvige mede innewaerts gesonden worden ende U. E. daermede 
naerder schryven te verwachten hebben. Ick ben oock van meyninge per costi 
te senden den Witten Beer met noch eenich geit tot opcoop van peper, die 
aldaer als in Jortan te becomen sal sijn offsoude mogen wesen. Derhalven sult 
U. E. daerop verlaten ende trachten alles te bespreecken of op te coopen, dat 
aldaer soud mogen sijn of comen.

Jacatra adi 13 Februari 1618.

Wort geordonneert aen den oppercoopman ende schipper van ’t schip de 
Neptunis van hier op ’t alderspoedichste recht door na Amboyna teseylen mits 
onderwegen tot Japara overgevende onse missive met een kiste geit, welcq 
met de fregat Jacatra na landt sult senden, sonder met het schip geheel op 
de reede te loopen, opdat ghylieden t’ allen tyden weder t’ seyl geraecken 
moocht, soo haest het fregat van lant keere. Ontrent Amboyna comende soo 
sult in de baeye naer ’t casteel seylen of voor Hitto anekeren, na U. E. de wint 
soud mogen dienen, comende voorts na d’ ordre van d’ E. heer generael of de 
vrienden aldaer sijnde.

Jacatra adi 9 Februari 1618.
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207. — AMBOYNA.
AEN DEN HEER GENERAEL REAEL, PER ’T SCHIP DE NIEUWE AfAEN, 

21 FEBR. 1618.

Nevensgaende is copye van d’ onse per schip de Neptunis gesonden, waer- 
van d’ inhoud confirmere. Tsedert en heeft de questie welck met den pangoran 
van Bantam hebbende sijn over den persoon van Decker, ons by U. E. toege- 
sonden, niet weynich toegenomen, want doen int schip de Goede Fortuyne ge
scheept waren 6700 sacken peper ende met de rest meenden voort te varen, 
heeft den pangoran met grooten trots platuyt verboden, dat geen peper meer 
scheepen noch wegen souden, voordat het schip St. Michiel op de reede van 
Bantam sy, ende nonobstant hetgeene hier tegens vertoocht, gedaen ende 
met aller beleeftheyt versocht is, blijft ditto pangoran daerby persisterende. 
Den oorspronck van de saecke is seer gering, dan alsoo de consequentie van 
grooter importantie houden, sijn wy gants niet gesint het voorsz. schip St. 
M.ichiel te relacheren voor dat Decker becoinen, maer hebben goetgevonden 
ten uuterste te procederen. Godt geve ons een goede uutcomst, ende dat de 
Compagnie geen meerder intrest come te lyden dan alreede geleden is. Soude 
de Fortuyne al geladen hebben ende soude d’ andre schepen elck mede heb
ben mogen gebruycken, daer nu den tijt onnuttelicken verloopt. Dese gaet 
met het schip de Nieuwe Macne hetwelck met diverse vivres ende provisie vol
laden sijnde goetgevonden hebben innewaerts te senden, niettegenstaendc 
’t selvige schip hier seer noodich sy, omme ons recht tegen den pangoran, 
d’Engelschen ende Fransche te helpen mainteneren. Dan alsoo geen andre 
gelegenthey t becomen conde omme de vrienden innewaerts te versien, hebben 
liever het schip willen derven, dan de heeren in gebreecke te laten. Het sal 
goet wesen, dat U. E. metten eersten weder herwaerts sonde alle de schepen 
die eenichsints vandaer gemist connen werden, want anders de rendevous 
nietwel begrepen worden can. Alsoo onderden adel van Bantam tegenwoor- 
dich groote questie is over ’t gouvernement of souverayniteyt van den lande, 
is het den rechten tijt omme de saecke byderhandt te nemen. Dan alsoo 
mcnichte van volck ende een goede macht byderhandt dient te wesen, omme 
alsoo een saecke aen te vangen ende uut te voeren, duchte soo lange sullen 
moeten vertoeven, totdat van U. E. assistentie becomen, alsoo de schepen die 
hier tegenwoordich sijn, elck sijns weechs dienen gesonden omme de negotie 
te voldoen. U. E. gelieve op de saecke te letten ende daerover te disponeren, 
naerdatden standt van de Molucquen, Amboyna en Banda sonder prejuditie 
off nadeel van onse meesters sal connen gedoogen.

Den 10 stantis is van hier innewaerts geseylt, men seyt recht door na Banda, 
een van d’ Engelsche schepen, te weten een cleyn olicq ding, ’t welck nu het 
derde is. Haer twee clouckste schepen met een jacht sijn tot Bantam als hier
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noch leggende. Sy seylen daermede herwaerts cnde derwaerts, gelijck men 
met de speelschuytjens doet, sonder yets te verrichten.

Den 7 stantis sijn te Bantam yan Atchijn aengecomen de schepen de Valck 
cnde den Arcndt, sonder een greyn peper mede te brengen, alsooder geen in 
Atchijn en was. Sy hebben daer lange audiëntie ende bescheet verwacht, ende 
eyntlicken heeft den coninck in generale vergaderinge ons mondelings den 
handel in Tyco ende Pryaman toegeseyt ende belooft, soo haest sijn 6000 teyl, 
die hy derwaerts gesonden heeft verhandelt sullen sijn. D’Engelsche noch 
andre en heeft hy niet willen excluderen. Haren tijdt was haest uut; dan men 
gist, dat nevens ons den handel wel weder becomen sullen. Dese twee schepen 
moeten vertimmert worden ende dienen sy of andre weder derwaerts tegaen, 
soo den handel begeeren. Den coninck seyde, dat men vry met 2 schepen 
comen soude: den last na hy seyde en soud hun niet gebreecken, doch achte, 
dat het soo breet niet en is. Van de Bcrgerboot hebben noch geen tydinge.

Wy verstaen, dat die van de schepen St. Michielende St. Louys van St. Malo 
ondereen prince vlaggeop de custe van Melinde ende andre plaetsen hebben 
gaen roven, ende diverse Moorsche scheepen genomen, ja tot 17 toe, soocleen 
als groot. U. E. gelieve daerop informatie te doen nemen van de Nederlanders 
die van ditto schepen gelicht sijn, want sulex onse meesters seer dienstich 
wesen sal tegen ’t gene de Francen souden mogen pretendeeren; ende by- 
aldien het waer is, dunct my onder correctie, dat men volgens placcaet van 
de hoog mogende heeren Staten Generael ende ordre van de Mayores behoort 
te procederen tegen de contraventcurs van deselvige.

De galeye is met een spring onbedachtelick soo hoogh op een strandt aen 
d’eylanden geset, dat men deselvige met ordinarie getye niet af crygen can, 
soodat na het spring wachten moeten, ende alsoo het op ’t joncqste van ’t 
mouson is, hebben wy de Mant daerom niet willen ophouden. Derhalven sende 
neflens deselvige in plaetse van de galeye het fregat de Brack. Soodegalleye 
(gelijck verhoopen) haest afgeraect, sullen desclve naersenden, alsoo daertoe 
volck gehouden hebben.

De provisien ende vivres met de Mant gaende, sijn mede niet verdeylt, maer 
onder cognossement aen den directeur Speult versonden. U. E. gelieve daer- 
over ten besten naer den eysch te disponeren, opdat die van de Molucquen 
ende die van Banda ’t hare becomen.

Ten besluyt van dese willen U. E. andermael ten hooghsten gerecomman- 
deert ende gebeden hebben, d’Engelschen geensints te verschoonen, maer 
hun met gewelt, des noodich sijnde, van de Molucquen, Amboyna ende Banda 
te weeren, gelijck mede alle andre vreemdelingen die ons hinderlick sijn, als 
oock, dat tydelijeken of soo haest doenlick zy, herwaerts alsoo veel nagelen, 
nooten ende foelie gesonden worden als men eenichsints becomen can; des-



352 Amboyna, 21 Febr. 1618.

; ■

Speult,

X 1
J

•t

s-

I 
h •*<

Om naerder tydinge van Bantam te becomen hebben wy het schip de Mane 
noch een dach opgehouden, ende heden verstaen door missive van den 21 
stantis, dat de pangoran trots is persisterende, waerover geresolveert ben, 
metten eersten na Bantam te varen, omme d’ uytterste dringende middelen te 
gebruycken, want daer en is geen andren raet of wy souden desaecke moeten 
opgeven, ’t welck noch min geraden is. De Heere geve ons een goede uut- 
comste. U. E. sy verdacht, dat ons recht tot Bantam (soo lange den pangoran 
Area de Mangala in ’t gouvernement blijft) met geweltsullen moeten houden. 
Derhalven sal gelieven soo haest het doenlick is, alsulcke schepen herwaerts 
aen te senden als vandaer gemist connen worden, ’t Conde wel gebeuren, dat 
voorgemelde pangoran van de syne vermoort wierde. Hy loopt groot peryckel. 
In desen gevalle sal ’t met ons ende ’t landt vooreerst wel sijn. Alle de werelt 
van Bantam wenscht ende tracht daerna. Van heer Breeckvelt, daermede dese 
gaet, sal U. E. naerder bescheet connen becomen.

Jacatra adi 22 Februari anno 1618 J).
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208. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. JACOB BREECKVELT, OPPERCOOPM AN, ENDE JAN CLAESZ. 

BOODT. SCHIPPER VAN ’T SCHIP DE NIEUWE MAENE, GAENDE NA ER 
AMBOYNA, 22 FEBR. 1618.

U. E. sullen op ’t alderspoedichste recht door na Amboyna seylen, sonder 
Japara of andre plaetsen aen te doen, ende voor Hitto anekeren off aen ’t 
casteel (na dat U. E. de wint soud mogen dienen), doch soo ’t gebeurde, dat 
ghylieden ontrent Japara sijnde in stilte quaempt te dryven, of contrarie wint

*) „Nota. Op dato aon den commandeur Lam, admyrael Verhagen, Horman van 
gouverneur van de Sande, van Waterfort, ende Jacob van der Morct geschreven”.

■

gelicx, dat de schepen, die vandaer gemist connen worden, metten eersten 
herwaerts worden gesonden. U. E. dient mede te letten, dat in de Molucquen, 
Amboyna noch Banda geen andre scheepcn gelaten noch gehouden worden, 
dan die daer nootlick dienen te wesen om sagou ende andre provisie te halen, 
want my dunct dat het niet noodich is, omme d’ Engelschen waer te nemen, 
eenige schepen aldaer overjarich te houden, dewyle de schepen met alderley 
provisie immers soo vrouch van hier innewaerts gesonden connen worden, 
als d’Engelschen souden mogen varen.

Door ’t verlet van de Francen als andersints, hebben alsnoch na Arabia, 
Suratten noch de Custe niet connen senden, ende is oock te beduchten datter 
door gebreck van schepen niet af vallen sal.

Jacatra adi 21 Februari anno 1618.
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ENDE GECOMMITTEERDE OP DE SCHEPEN ST. MICHIEL ENDE ST. LOÜYS 
VAN ST. MALO, 13 MAART 1618’).
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Over weynich dagen is ons ter hande gestelt seeckere U. E. missive, in forme 
van protesratie, waerop geen ander antwoort vereyscht wert, dan ’t gene al- 
rede by onse voorgaende supplicatie, insinuatie ende protestatie, U. E. over- 
gelevert op den 6en February passado, is geseyt, daerby vooralsnoch zijn 
persisterende, ende aisoo ons tsedert condich is gemaect ende ter ooren isge- 
comen, dat ghyluyden van uwe schepen een princevlagge van de grote stenge 
hebt laten wayen ende daeronder niet alleen diversche plaetsen als Madagas- 
car, Monsambique ende de custe van Melinde hebt aengedaen, maer oock 
onder d'.selve princevlagge eenige Gouseratse, Moorse ende andere schepen 
hebt vervolcht ende aengehaelt, volgens de attestatie van gelooffwaerdige 
personen daervan beleyt, onder ons berustende, alsmede het mondelingh rap
port van diversche Mooren ende andere U. E. eygen volck in Atchijn aen 
d’onse gedaen, gevende ’t selve mede eensdeels te kennen de deden in Atchijn 
vercocht, ende hier aen landt gebracht, ende aisoo wy eenen gestabilieerden 
handel in Suratte met een groot cargasoen ende veel volck sijn hebbende, die 
daerover ongetwijffelt naer alle apparentie ende ’t seggen van degene aldaer

') Copieën van 13 Maart—19 Sept. 1618: O 32.

bequaempt, soo sult de fregat de Brack Japare laten aendoen, mits de kiste 
met geit daerinne doende, ende soo daer noodich ware totopcoopvan peper, 
sal U. E. ditto kiste met 8000 reaelen aen Jacob van der Merct overleveren 
omme in peper besteet te worden. Ingevalle U. E. Amboyna niet en cond be- 
seylen, soo sult naer de Molucquen loopen, doch liever wederkeeren, dan het 
volck, schip ende goet merckelick te peryckelyteren, sonder nochtans naer te 
laten, uutterste devoir te doen.

In de Molucquos, Amboyna off Banda of in d’omleggende quartieren 
eenige Engelsche of Fransen rescontreerende, soo sult hun aenseggen, dat 
met U. E. op de reede onder ons naeste fort gaen anekeren, ende by refuys, 
hun met gewelt dwingen, gelijck d’ heer advocaet Dedel zaliger gedaen heeft, 
ende haerlieden gedwongen hebbende aen ’t naeste fort te reede brengen, op
dat daerover by d’heer gennerael Reael, de respective gouverneurs ende raet 
gedisponeert werde, naer dat haer E. volgens ordre van de Mayores sullen 
vinden te behooren.

Gegeven in Jacatra adi 22 Februari anno 1618.
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boortich, niet ongemolesteert sonder de schade te vergoeden, die ghy hun 
gedaen hebt, oft peryckel van hun leven te lopen, en sullen mogen blyven 
sitten, alsmede op diversche plaetsen aen de cust van Coromandel, daer comp- 
toiren sijn, ende in Cambaye, alwaer mede volck naer toe is, van gelijcken in 
Arabia, zijnde alrede den handel aldaer gestabilieert ende sonder de uyterste 
peryckelen niet meer sal connen werden gefrequenteert, waeromme U. E. wel 
hebben willen aendienen ende in ’t vriendelijcxt insinueren, alhoewel volgens 
de natuyre U. E. wel voor roveren mochten houden, als hebbende hun conincx 
vlagge versaect, dan omme voor Godt ende de werelt te doen blijcken, wy niet 
U.E. noch eenige vreemde natie verderffsoecken, maer alleen ons voor schade 
te bevryden ende onse gerechticheyt, soo verre ons Godt de middelen ver
leent, te mainctineren, dat wy ’t voorsz. schip 57. Michicl niet alleen sullen in 
arrest behouden, maer oock de gelegentheyt ende tijt hem presenterende, ’t 
ander schip 57. Louys in verseeckeringe nemen tot der tijdt ende wyle toe Hans 
de Decker, U.E. genneraell, weder in onse handen come ende U. E. altsamen 
suffisante, solemnele vaste borge stelt voor alle moorden, roven, schaden, 
interessen, molesten ende andere swaricheden, ons aengedaen ende hiernaer 
soude mogen in eenige quartieren aengedaen werden ter saké van dese U. E. 
roveryen, oft tot der tijdt ende wyle toe wy van alle voorsz. quartieren bescheet 
becomen.ons geen hinder, schade, verleth, molestie noch overlast is geschiet 
noch geschieden en sall.

Protesterende, by faulte van dien, tegens U. E. altsamen ende elck in ’t per- 
ticulier, dat ghy voor Godt sult hebben te verantwoorden voor alle degene 
hier, soo van onser als uwer syden, wegen ’t voorsz. arrest als andere questien 
ende moeyten hun leven comen te verliesen, soo door ongesontheyt des 
lochts als andere inconvenienten, ende soo tegens uwen coninck, meesters als 
de gantsche werelt de ruine ende bederff van u voyage gecauseert door onge- 
licentieerde middelen op de zee buyten alle recht, costumen ende ordonnan
tiën gebruyct, alsoock dat U. E. meesters ende elck van u in ’t perticulier 
ons sult hebben te vergoeden ende prompt te betalen alle interessen, schaden 
ende verliesen, die wy wegen dit arrest hebben geleden ende noch dagelijcx 
sijn lydende, soo in onse negotie, schepen, vivres, ende anders volgens de cal- 
cula daervan t’syner tijdt te maecken. Alsoo wy niet anders en doen, dan 
daertoe ghyluyden ons om ’t recht van d’onse te bewaren met gewelt toe ge
drongen hebt, protesterende ten overvloet, dat wy niet anders wenschen van 
herten, noch last en hebben, dan nae recht met alle ware Francoysen ende 
andere natiën alle vrientschap ende broederlijcke conversatie te houden die 
by U. E. ende niet by ons is, ende noch dagelijcx wert gevioleert.

In ’t schip Zierickzee, leggende voor Bantam, adi 13 Meert anno 1618.
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VOOR DEN HEER CRIJN JACOBSSEN VAN RAEMBORCH, OPPERCOOPMAN, 

ENDE LAURENS PIETERSSEN KEYSER, SCHIPPER VAN ’T SCHIP DEN 
ARENT, GAENDE MET DITTO SCHIP ENDE DE JACHTEN DE

HAL VE MAEN ENDE VLISSINQEN NAER JAPARA ENDE 
JORTAN, 19 MAART 1618.
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Soo haest het doenlijck is, sullen U. E. gesamentlijcken van Jacatra naer 
Japara seylen ende aldaer comende den oppercoopman Jacob van der Marct 
overleveren sooveel geit als tot opcoop van peper, die aldaer soudt mogen 
zijn, nodich wesen sal, gelijck mede eenige deden, die nodich zijnde. Soo ’t 
gebeurde, dat tot Japara een oft meer Chinese joncken waren gearriveert oft 
dat nae genneraele opinie (’t welck na den tijdt wel gejugeert worden can) noch 
souden mogen arriveren, sullen U. E. tot Japara laten het jacht de Halve Maen, 
omme daermede voor te comen, dat by de Chinesen geen peper opgecocht 
noch vervoert en werde, soo ’t eenigsints (sonder met die van Japara in vyant- 
schapte treden) geschieden can, ende alsoo men peper seer nodich van doen 
heeft, ende die van Japara niet toestaen sullen, dat ontrent hun rede de Chi
nesen in ’t copen van de peper eenich verleth gedaen werde, sullen U. E. ten 
minsten trachten, de Chinesen het copen van peper met dreygementen te ver
hinderen, mits het voorsz. jacht de Halve Maen nevens hun joncken houdende 
leggen, evenals oft ’t selve met hun t’ zee gaen soude, sonder nochtans te 
laten blijcken, datghyluyden sulcxsout willen doen, maer sullen U.E. trachten 
met schenckage alsulcke faveur by de regenten te becomen, dat ghyluyden 
in ’t opcopen van den peper tot redelijcken pryse de preferentie becomen 
mocht, oft dat zyluyden met oochluyckinge toestaen, dat de Chinesen met 
dreygementen genootsaect werden haren peper weder aen U. E. te vercopen; 
ende alsoo op alle ’t voorvallende geen precise ordre geven connen, sy Ü. E. 
gerecommandeert alsoo te handelen, dat de generale Compagnie voor haer 
geit becomen moge alle de peper, die in Japara mach sijn, sonder dat ons daer- 
doorin ’t opcopen van rijs eenich verleth oft hinder werde gedaen. Doch ghy
luyden sult u niet licht laten afwysen, maeru houden alsoffselffsjapara soudt 
willen verlaten, ende alsoo ten nausten ondersoecken wat doen cont, want 
ten uystersten comende, is het vroech genoech om affstandt te doen.

U. E. sullen in Japara niet langer vertoeven, maer den oppercoopman van 
der Marct bevelen ’t gene bj’ U. E. in alleryl niet verricht werden can, ende op 
’t spoedichste vandacr naer Jortan vertrecken, ’t sy dan met alle de joncken 
oft sonder, naer dat metten anderen geraden vinden sult.

Met het schip den Ar ent ende d’andere twee jachten oft een van beyden 
daermede ghylieden voortgaet, sullen U. E. tusschen Madura ende de vaste 
custe van Java innelopen ende met de schepen voor Jortan by oft neflens de
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joncken setten, sonder yemant te beschadigen, tenware Portugesen oftSpan- 
giaerden met haer adherenten.

Aldaer te rede zijnde, ach te ick, datter yemant van ’s conincx wegen aen 
boort comen zal. U. E. sullen haer aendienen met geit ende goederen ge- 
comen te sijn, omme aldaer te handelen ende peper te coopen, versoeckende 
daertoe ’s conincx licentie ende haer assistentie, ende soo ’t geviele, dat geerne 
hadden, yemant met vereeringe na den coninck van Sorbaye gesonden wierde, 
souden wy niet ongeraden achten, dat U. E. derwaerts een ondercoopman 
sont met een vereeringe, waerdich sijnde een atweehondert realen, mits eerst 
wel lettende, dat het volck geen peryckel lope ende U. E. geensins ver- 
haestende.

Imant met de voorsz. vereeringe by den coninck comende, soo snit hem de- 
selvige wegen d’E. heer generael doen vereeren ende aendienen, daer met 
geit ende goederen gesonden te zijn, om peper te copen soo der yets is, ver
soeckende daertoe zyne Majesteyts licentie ende hulpe, alsoock, dat hem ge
lieve ordre te geven, dat d’ uytstaende schulden by Souri nagelaten, volgens 
lijsten daervan zijnde, betaelt werden, ende alsoo ditto coninck onderstont, 
waeromme de plaetse van Grissi a 1’improvisto, sonder geen aen te spreken 
verlaten is, sal U. E. excuseren daervan geen seeckere kennisse te hebben, 
maer dat gehoort heeft, sulcx geschiet is, omdatter op de gunnongh twee 
mannen vermoort zijn, daerover niet alleene geen recht gedaen wierde, maer 
syluyden daerenboven noch dreygden, alle het volck in Grissi mede te ver
moorden.

De lijste van de uytstaende schulden, by Souri in Grissi oft Jortan gelaten, 
gaet nevens dese, alsoock verscheyden obligatien in ’tjavaens geschreven. 
U. E. sullen trachten met beleeftheyt in te voirderen, dat becomen can.

U. E. sullen trachten in Jortan alle den peper op te copen, die daer is, 
sonder eenich by Chinesen of andere te laten vervoeren. Sooder geen Chi
nese joncken zijn, sal U. E. alles van de Javanen tot redelijcken pryse wel 
becomen, sonder gewelt te doen. Dan soo der Chinesen zijn, sal U. E. gaen 
aendienen, dat hun wel wachten eenigen peper te copen oft tc vervoeren, ende 
soo yets gecocht hebben, dat deselvige U. E. weder vercopen, want anders 
doende (mach U. E. hun aldaer wel resolutelijcken aendienen) sult ghylieden 
aldae/ nevens haer joncken blyven leggen, omme hun daerdoor te dringen van 
den peper aff te stacn, ende byaldien obstinaet blyven, sult haer verduyren, 
by lesten met hun buyten lopen ende de peper daernae tot dien te minder prijs 
als geraden vinden sult, haer affhemen.

Eenige Portugesen, Spangiaerden oft adherenten rescontrerende, sult 
trachten haer alle mogelijcke offentie te doen ende hun te vermeesteren, ende 
soo ’t gebeurt, dat ghylieden eenige quaemt te vermeesteren omtrent Grissi
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oft Jortan, soo stilt den coninck van Sorbaye van de veroverde goederen een 
liberale vereeringe doen, omme daermede te versoenen d’ offentie, die hy 
mach pretenderen omtrent sijn rede gedaen te zijn.

In allen gevalle sy U. E. alle te samen ten hoochsten gerecommandeert 
ende oock wel expresselijcken bevolen, altoos goede wacht op het schip ende 
de jachten te doen houden, continueerlijcken wel gewapent ende slachvaer- 
dich te sijn, sonder volck aen landt te laten gaen dan een man twee oft drie, 
want al waer ’t, dat den coninck ende die van Surbaye, Grissick ende Jortan 
U. E. alle faveur ende vrintschap betoonden, soo en stilt u daerop geensins 
vertrouwen noch verlaten, maer verdacht ende veradverteert wesen, dat alle 
omleggende quartieren onse vyanden zijn, als die van Madtira, Boukit oft Gou- 
nongh, Tuban ende andere, welcke de courage wel hebben, omme met be- 
hendicheytoft op hun voirdel schepen ende jachten aen te tasten,gelijck meer- 
maels gebeurt is.

Wort U. E. van yemant eenige hostiliteyt bethoont oft aengedaen, past dan 
mede wat te raecken, doch en offenceert eerst geen Javaense joncken, ’t sy 
oock vanwaer dat se mogen wesen zouden.

Eenige Macassaren rescontrerende, sult hun alle mogelijcke affbreuck doen 
tot revenge van d’ enorme moort, by den coninck ende den zynen gedaen.

Op den peper connen noch willen U. E. geen precise prijs stellen; der- 
halven sal hem na den tijdtverloop van saecken reguleren. De goede coop 
dient ons best, doch sooder geen middel ware om daertoe te comen, hebben 
noch liever diere peper, dan die te missen, waernae hem reguleren sal. De 
peper by de Javanen in Jambi gecocht cost hun 5 ende 5^ reael ’t picoll.

U. E. zy ten hoochsten gerecommandeert soo haest weder te keeren als 
eenichsints doenlijck is, ende soo in Jortan de last niet becomen can, sal tot 
Japara in ’t wederkeeren sooveel peper innemen als voeren connen, ende by- 
aldien daer mede peper gebreect (als niet verhope), doet dan sooveel rijs laden 
ende herwaerts brengen als het schip ende de jachten voeren connen.

’t Is lange geleden, dat de smack van Japara hebben verwacht, omme van- 
daer tydinge te horen. Isser herwaerts niet gesonden, sal U. E. den coopman 
van Japara belasten, dat ons metten eersten alle bescheyt advisere, ’t sy met 
een Javaense prau a posto oft andersins. Sooder tot Japara noch geit tot op- 
coop van rijs van node ware, sal U. E. ’t comptoir daervan provisionelijck 
versien.

Adi 19 Meert 1618 in ’t schip Zicrickzce, leggende voor Bantam.
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Met diversche schepen ende joncken hebbe U. E. verscheyden missiven 
geschreven ende vandaer gene vernomen, ’t welck my vreemt dunct, temeer 
dewyle de smack over lange alhier hadde behoren te sijn. Voor desen hebbe 
U. E. tot opcoop van peper gesonden twee kisten geit, eene met het schip 
de Neptunes ende een met de Mane> welcke hope U. E. wel geworden ende 
ten besten geëmployeert zullen sijn. Desen gaet alsnu met de jachten den 
Arent, de Halve Maen ende Vlissingen, welcke a posto met vier kisten geit per 
costi endenaer Jortan sendende zijn, omme in die quartieren op te copen alle 
de resterende peper, die daeromtrent sout mogen wesen. ’t Gene daerinne by 
U. E. voor den ontfanck van desen niet gedaen en is, sult trachten te vol
doen. Den prijs en connen niet stellen; U. E. sal trachten soo goede coop 
te copen als doenlijck is, doch sult veradverteert wesen, dat noch liever diere 
peper hebben dan gene. Wy en weten niet seeëker, offaldaer eenighe Chinese 
joncken sullen zijn gearriveert oft noch souden mogen arriveren. Doch sooder 
eenige zijn, off naer apparentie noch souden mogen comen, sal heer Raem- 
borch costi het jacht de Halve Maen laten leggen neffens ditto joncken, om 
voor te comen, dat den peper door de Chinesen niet al te hooch en werde op- 
gecocht, ende tot een dreygement, dat hun wel wachten eenige peper te laden 
oft vervoeren, op pene dat anders doende, haer deselve in zee tot minder prijs 
affnemen zullen. Het dreygement sal die van Japara misschien niet wel be
vallen, doch sal U. E. trachten sulcx met vereeringe te versoeten, omme de 
regenten op zijn syde te becomen, hun aendienende, dat alsoo die van Bantam 
niet wel en handelen, daerover genootsaect werden, de peper op alle andere 
quartieren op te copen, op avontuyre off met die van Bantam in oorloch ge- 
raecten, want van haer niet begeren gedwongen te zijn. Wy recommanderen 
U. E. sooveel te doen, dat in d’ een off d’ ander voegen alle den peper becomt, 
die daeromtrent soudt mogen zijn.

’t Geit, dat daertoe van node is, alsoock tot opcoop van rijs, sal U. E. door 
heer Raemborch, brenger deses, gelevert worden. Maect, dat de Chinesen 
gantsch geen peper vervoeren, maer dat wy met de naeste schepen alles be
comen datter is.

Met opcopen van rijs, soo witten als bruynen, sal U. E. continueerlijck 
mede voortvaren. Isser meer geit van node, laet het ons weten, wy sullen 
U. E. versien. Sult oock wel doen ende met alle de schepen van d’ Oost her- 
waerts comende naer Jacatra wederomme sooveel hoornbeesten tesenden, als 
bequamelijck voeren connen, met grote menichte van padi, onder cognosce-
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ment daerby, alsoo de padi in dese quartieren vry wat dierder dan costi is. 
Sent ons mede drie a vier schone paerden van de grootste, die becomen cont.

Adviseert ons metten eersten, soo ’t niet gedaen en is, ’t sy met expresse 
prau oft andersins, wat aldaer passeert, wat rijs datter innewaerts gescheept 
is, en wat peper vandaer te verwachten sullen hebben.

Alsoo volgens onse ordre dejonck van Codja Babo (die voorleden jaer sijn 
peper aen Souri vercocht, maer niet gelevert heeft) door ’t jacht Jacatra al
hier gebracht is, hebben wy deselvige (op versoeck door den coninck van 
Jambi aen Souri gedaen) geresolveert ende een vrypas gegeven, omme met 
zyne peper te varen, leveren ende die tevercopen, daer’t hem soude gelieven. 
Doch nadat de nachoda de merct van Bantam vernomen hadde, is hy drie 
dagen daernaer zyne peper comen veylen ende heeft deselvige aen heer Buy- 
sero vercocht ende gelevert tegens 74 reael ’t picol, ’t welck U. E. voor ad- 
vijs diene off costi per avontuyre over ’t aenhaelen eenige quade geruchten 
liepen.

U. E. sal weldoen ende by alle nachoden onderstaen, off hun daertoe 
brengen cont, datzyluyden, met peper van Priaman oft Jambi kerende, Jacatra 
aendoen, omme deselvige, soo haer de merct bevalt, aldaer aen ons te ver- 
copen. Segt hun aen, dat wy d’selvige tot goeden pryse sullen copen, ende 
soo hun den prijs niet wel bevalt, datse vry ongemolesteert, daer ’t hun ge
lieft, sullen mogen vertrecken.ende geeft hun schrift daervan, soo zy ’t begeren.

Adi 21 Meert anno 1618, in ’t schip Zierickzee, leggende voor Bantam.

By desen gaet onse missive voor Jacob van der Merct, oppercoopman in 
Japara. U. E. sal hem d’selvige behandigen met sooveel geit daerby, als tot 
Japara tot opcoop van peper ende rijs van node zy ende U. E. sal connen 
ontberen. Hier loopt tydinge, datter in Japara een Chinese jonck gearriveert 
wesen soude, die in compagnie van vijff joncken uyt China vertrocken is, 
waervan twee (naer geseyt wert) naer Jortan ende twee naer Bantam sullen 
seylen. Watter van is, sal den tijdt leeren. Interim sy U. E. ten hoochsten 
gerecommandeert, soo spoedich van Jacatra naer Japara ende oock van Japara 
naer Jortan te vertrecken, als eenichsins doenlijck is, omme in d' een oft d’an- 
der voegen alle den peper te becomen, die daeromtrent zy.

Tot Japara sal U. E. opt breetste wel mogen uytleggen wat hier passeert, 
daerby de groten aendienende, dat daeromme op andere plaetsen peper copen,
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op avontuyre, soo die van Bantam niet buyck pitsiaren, offer thans oft morgen 
noch meerder questie viele, want van hun niet begeren gedwongen te zijn. 
Doch en spreect tot Jortan noch Grissy niet dan seer spaerlijck van desaecke.

U. E. sy gerecommandeert tot Japara ende Jortan te trachten ommeallede 
nachoden op Priaman ende Jambi varende te induceren, dat als van die quar- 
tieren met peper keeren, Jacatra aendoen, omme den peper aen ons, soo haer 
de merct bevalt, te vercopen. Dient hun aen dat mense tot goeden pryse copen 
sall, ende soo hun de merct niet bevalt, datse vry ongemolesteert met haer 
peper sullen mogen vertrecken daer ’t haer gelieft, hun daervan schriftelijcke 
acte presenteerende ende oock gevende, soo zy ’t begeeren.

Adi 21 Meert anno 1618, in ’t schip Zierickzce, leggende voor Bantam.

Drie missiven hebben van U. E. met diversche pampieren wel ontfangen, 
namentlijck twee van den 25en October ende een van den 20en November, 
waerdoor verstaen, wat in die quartieren gepasseert was. Het schip den Swer- 
ten Leeuw is hier Godt loff den 1 lcn October passado met zyne last wel gearri- 
veert ende is U. E. gecrediteert voor ’t gene van daer in ditto schip conform 
zyne facture gescheept heeft. Ick hadde van die quartieren een ander retour 
verhoopt, dan dewyle van China niet sonders gecomen ende den peper naer 
Siam vervoert was, moeten patiëntie hebben, want daer niet en is, verliest de 
keyser zijn recht. Godt geve, dat dit aenstaende jaer U. E. goede hope effect 
sortere, want sullen ’t wel van node hebben. Ware ons ’t secours van andere 
quartieren mede gemist, wy souden ’t tot Bantam slecht gehadt hebben, want 
den pangoran ons sonder recht of reden soo grooten verhinderinge in ’t copen 
ende ontfangen van de peper gedaen heeft, als hem doenlijck is geweest, ge- 
lijck U. E. van heer Buysero, brenger deses, wel verstaen zall. Tot op ’t 
uyterste zijn wy gecomen ende doen ten laetsten den raedt ten eynde was, 
hebbe den pangoran gedrongen sich vriendt oft vyandt te verclaren, den vrede 
oft porloch aengeboden. D’een oft d’ander heeft hy lange met groten trots 
weder aen ons gestelt, doch eyntelijck is hy door den jongen coninck ende 
grote van ’t landt (so men seyt) gedrongen geworden, goet bescheyt te geven 
ende de vlagge in te halen. Hoe hart hem sulex gevallen is ende hoe hy het 
meent, connen wel deneken, doch hope hem te prevenieren, ende sal den tijt
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d’uytcompste leeren. Niettegenstaende alle obstaculen sijn door Gods genade 
8 schepen rijckelijck geladen naer ’t patria vertrocken. De Heere wilse alle in 
salvo gêleyden. Ick hebbe het op 9 of 10 gemunt gehadt, dan alsoo alle mijn 
disseynen niet geluct èn zijn, heeft het niet willen vallen.

Alhoewel den peper ende andere waren, die in Sangora overgebleven sijn, 
herwaerts ende naer ’t patria wel hadden behoort gesonden te werden, jae seer 
nodich geweest zijn, heeft U.E. nochtans seer wel gedaen, den Swerten Leeuw 
daeromme naer Sangora niet gesonden te hebben, want het swaerste altoos 
meest moet wegen. Voorwaer, heer Specx mach sich met recht en waerheyt 
wel excuseren, dat zijn affairen soo groot en vele zijn ende den tijt soo cort 
valt, dat hy de schepen niet eer van Japan heeft connen depesscheren noch 
syne boecken noyt heeft connen formeren, ick laet staen, herwaerts copie te 
senden, dan hoe en waerdoor sulex compt ende wat affairen sulex verleth, 
can by verstandige wel geoordeelt werden, want een gehele werelt door een 
mensche wel geregeert worden can, ick late staen, soo een geringe negotie als 
wy in Japan dryvende sijn.

De rouwe zyde ende zyde waren van Japan gecomen, zijn pertye sonder 
pampier gepact ende dat in kisten, daervan eenige van nat hout gemaectzijn, 
welck voorwaer een groote onachtsaemheyt is, want daerdoor isser veel rouwe 
zyde seer geplect ende oock veel zyde laeckenen gantsch geschent ende ver- 
gaen; te beduchten zijnde, datter noch veel meer vergaen zal van 't gene in 
’t eerst metter haest overgescheept ende nae ’t patriagesonden is, sonder hier 
gevisiteert oft verpact te zijn. De Heere vergoede des Compagnies schade in 
een ander. Van ’t gene by U. E. affgescheept is, hebbe noyt fayl gehoort 
noch gesien.

Dat U. E. met goede reden in die quartieren wel wat goets soudet doen, 
gelove seer wel. De monsters vandaer ende van Siam gesonden, zijn niet ver- 
duystert, maer op de Cust wel ter handt gecomen, ende is oock wel gedacht 
op ’t gene geeyscht wert, dan vermits het capitael van de Compagnie op de 
Cust wesende tot noch toe seer qualijck heeft connen voldoen den eysch voor 
’t patria, Java, de Molucquen, Amboyna ende Banda, sijn daerdoor U. E. quar
tieren verachtert. Met de jonexte missive van de Custe verstaen wy, datter nu 
eenige sorteringhe onderhanden waren. Soo haest iets becomen ende den 
eysch voldaen worden can, sal ’t U. E. geworden.

Naer Tanassery en is geen schip noch jacht (gelijck de heer de Hase hadde 
gedissegneert) gesonden, noch en sal (achte ick), al was het oock geraetsaem, 
vooreerst niet gesonden werden, daernaer hun die van Siam wel mogen 
reguleren.

’t Is te beduchten, dat heer Houtman eenige quade rescontre bejegent zy. 
De Heere come den schepen te hulpe ende wil hem in salvo geleyden. Wy
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hebben hier ontfangen copie van zijn journael door Nieurode meteen Siamse 
jonck over Jambi gesonden.

De copie van U. E. missive aen heer Souri geschreven hebbe gesien; 
voorwaer de passie is te groot, want soo U. E. zynen goeden yver gewent 
hadde omme d’aenclagers te voldoen, ware de scheure van ’t net, welck met 
den Siammer hebbende zijn, met eenen clenen penninck, soo ick mene, geboet 
ende alle de werelt gestopt den mont, die U. E. selffs opent, alsof trachtende 
waren te doen ’t gene ons onse vyanden naergeven. Doch alsoo wel weten door 
goeden yver soo verde getransporteert zijt geweest, nemen alles ten goede. 
U. E. sal ordre geven, dat de saecke by den coninck van Siam ten besten 
werde geexcuseert, voldoende in voegen sulcx best, ten minsten coste, ge
schieden can, alsoo hem daertoe volcomen commissie geven.

Ick hope, dat sulcx niet meer gebeuren sal, doch sal veradverteert wesen, 
datgeensins van meninge zijn, die van Siam, Patane noch andere soo groten 
respect toe te dragen, dat daerdoor van die van Bantam souden werden ge
dwongen ende den pangorans boosheyt tot extreme nadeel van de generale 
Compagnie souden moeten voldoen, want ten quaesten genomen, soo is het 
immers noch beter, den hoochsten merct in andere quartieren te betalen ende 
die van Bantam te dwingen, dan door die van Bantam gedwongen te werden 
ende dan noch haren bosen wille te moeten voldoen. Ick hope Godes hulpe 
alle diergelijcke swaricheden ende inconvenienten eerlange voorcomen zall, 
welck Godt geve.

’t Is wel gedaen, dat U. E. onse missive van Nieurode geopent heeft, doch 
en stoot u, bidde ick, aen sijn schryven, pretentie ofte vermetelheyt niet, maer 
vermaent hem heusselijck, want met U. E. persoon wel vernoecht zijn, ende 
dewyle niet langer gesint is geweest langer te continueren, bidde ick Godt, dat 
hy U. E. zyne voorige goede dispositie verlene ende alhier met geluck, 
voorspoet ende een goet retour in salvo geleyde, als wanneer gelijck geseyt 
hebbe U. E. onse voirdere hulpe niet gebreecken sall.

Wat redenen die van Patana bewegen tot vrede met die van Malacca, wete 
niet, veel min, offdaerdoor (soo de vrede geluct) meer voirdel dan wy genieten 
sullen, doch achte, dat het voor ons beter ware dat het niet voortginge. Den 
tijt sal d’ uytcompste leeren.

D’ aenplantinge van den peper aldaer is my lieff. Godt geve, datse voortgae 
ende wel gelucke, gelijck mede, dat in Ligor zijn hope effect sortere ende dat 
vandaer 1500 oft meer bharen becomen mogen, want sullen hier toecomende 
jaer wederomme hooch nodich wesen, insonderheyt soo de pangoran zijn 
boosheyt hervinge. Tot op 48 realen de 10 sacken is de peper dit jaer tot Ban
tam gedreven, ende tot op 7 oft 8 realen de sack ware sy gecomen, soo wy 
sulcx door sonderlinge middelen niet beleth hadden. Het zy hoe het gaet,
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hooch sal den peper toecomende jaer lopen. Derhalven leth hier op ende sy 
U. E. andermael ten hoochsten gerecommandeert alle den peper op te 
copen, die in die quartieren becomen can. En spaert geen diligentie, moeyte 
noch oock geen geit, soo goetcoop geen becomen can.

Op de goede hope, die U. E. ons is gevende, s*ijn alsnu derwaerts sendende 
het schip den Swerten Z^rz/wende’t jacht Jacatra met 40.000 realen in spetie, 
eenige Hollantse daelders, partye silver in massa ende andersins, bedragende 
als per nevensgaende facture ƒ111.382 — 13 — 10. Godt geve ons daertegens 
wederomme een goet retour vandaer. Alsoo wy naer Japan niet te senden 
hebben, noch oock niet goetvinden, dat van U. E. yets derwaerts gesonden 
werde, sal U. E. in ditto Swerten Leeuw schepen alle de peper ende alle de 
retouren voor ’t patria dienstich, die van Siam, Cambodja, Patana, Sangora, 
Bordelon, Ligor ende alle omleggende quartieren becomen can, mits ditto 
schip op ’t alderspoedichste in ’t begin van ’t noorder mouson weder herwaerts 
sendende.

Het jacht Jacatra sal U. E. in die quartieren gebruycken, soo tot negotie, 
als omme revenge te becomen van de schade, die de Compagnie op de reviere 
van Cambodja door de Portugesen geleden heeft. Wy hadden hier verstaen, 
dat d’ offentie, die ons door de Portugesen aengedaen is, met wille ende wete 
van den coninck van Cambodja geschiet soude zijn, doch alsoo ulieden den 
coninck excuseert ende syne goede affectie ’t onswaerts seer laudeert, connen 
niet anders seggen, dan dat ten hoochsten recommanderen datter voorsichte- 
lijck gehandelt wert.

My is seer lieff te verstaen, datter soo goede apparentie is omme de Chi- 
nesen handel in Quinam te stabilieren ende dat onse ordre dienaengaende ge
geven, naergecomen werden sal. Godt geve, dat de goede hope effect sortere. 
Ick en twijffele niet, off den Chinesen handel sullen wel becomen, dan het sal 
sijn tijdt moeten hebben ende soo haestich noch niet gelucken. Veel beter sal 
’t wesen, dat men selffs op Poulo Condoor oft elders plaetse begrype.

Ick verstae, dat de vrienden in Japan gesint waren de schepen d' Oude Sonne 
ende de Galliasse naer Quinam te senden met ordre, dat beyde vandaer met 
de retouren weder naer Firando keeren souden. Doch alsoo ’t selvige niet ge
raden achten, hebben wy goetgevonden U. E. te ordonneren, gelijck by 
desen bevelende zijn, dat wel doen sult ende datelijck van onsentwegen naer 
Cochin China senden het jacht jfacatra met ordre, dat van Quinam herwaerts 
aen gesonden werde, ’t sy recht toe recht aen off over Patana, omtrent twee 
derde van alle de zyde ende zyde waren die men daer becomen hebben sal. 
Geeft ordre, soder weynich goet is, dat sulex dan met het jacht Jacatra naer 
Patana gesonden werde, omme in den Swerten Leeuw gescheept te werden,- 
ende dat de twee schepen weder naer Japan keeren, omme vandaer allerley
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nootelijckheden voor de Molucqen herwaerts aen oft recht toe na de Molucqen 
te brengen ende byaldien het jacht Jacatra alles niet laden can, snit dan 
ordre geven, dat de goederen met de Sonne oft de Gallias se herwaerts gebracht 
werden.

Ende byaldien het jacht 'Jacatra tijtlijck naer Cambodja oft elders geson- 
den diende ende U. E. met den raedt aldaer verstont, dat den Swerten Leeuw 
sonder verleth na Quinam varen ende tijtlijck weder in Sangora ende Patana 
keeren can, sal U. E. ditto schip derwaerts mogen gebruycken, opdat de 
tweederde van de goederen daerinne gescheept, ende de schepen de Oude 
Sonne ende de Galliasse met het resterende omme alle notelijckheden naer 
Japan mogen seylen. In dese saecke connen qualijck precijs ordre geven, 
daeromme is het voorsz. by forme van advijs voorgestelt. De meninge is, dat 
geerne hier spoedich souden hebben als eenigsins mogelijck is alle de retouren 
die in U. E. quartieren te becomen zijn, ende omtrent tweederde van ’t gene 
dat in Quinam oft Cochin China becomen wesen zal, ende dat evenwel naer 
Japan keeren (soo ’t geschieden can) de voorsz. Oude Sonne ende de Galliasse, 
omme vandaer herwaerts aen oftnadeMoluquen metallerley nootelijckheden 
gesonden te werden, sonder nochtans yets te versuymen van ’t gene in costi 
quartieren te doen is.

Disponeert in sulcker voegen naer voorstelden doel, als metten raedt be
vinden sult het capitael ende de schepen van de generale Compagnie ten 
besten geëmployeert connen werden, soo in ’t stuck van negotie als af breek 
van onse gemene vyanden. Ick hebbe voor desen driemael gesonden omme 
waer te nemen de caraque van Maccau op Nangesacque varende, ende alsoo 
Specx nu adviseert, dat de Portugesen niet meer met grote schepen varen 
sullen, ben dienaengaende geen nieuwe ordre gevende. Doch sooder noch 
eenige apparentie ware, geeft ordre, dat men andermael attentere ’t beste 
te doen.

Met het schip oft jacht, welcke U. E. naer Cochin China oft naer Japan 
soudt mogen distineren,sult derwaerts senden dese onse nevensgaende missive 
ende pampieren met 100 a 150 oliphantstanden, die heer Specx iseyschende, 
met hetgene voirder voor Japan dienstich sout mogen hebben.

In nevensgaende extract sal U. E. sien, hoe de Mayores onder andere 
seggen, dat geen gengber, gitta gomma noch ruberber meer begeren geson
den te hebben. De gomme ende ruberber dient U. E. naer te laten, dan al
soo ick achte de meninge te sijn, dat geen quade gengber meer begeren, ge- 
lijck eenige van hier gesonden is geweest, dunekt my niet ongeraden, dat 
U. E. continuere herwaerts te senden goede pertye goede gengber, als die 
tot redelijeken prijs becomen can.

De gecontracteerde suycker sullen mede verwachten. Al wasser een scheeps-
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ladinge goede witte poeyersuycker tegens omtrent drie realen ’t picol, sy 
sonde wellecom zijn. Alsoo ick achte, dat de coengit (sonder nochtans seecker 
te weten) de vracht in ons landt qualijck betalen can, sonde geraden achten, 
dat U. E. tot naerder advijs van ’t patria geen meer van Siam ontbiede. Radicx 
China als die goet zy ende wel gepresenteert werde, soud ons een grote quan- 
titeyt wel dienen.

Alsoo wy hier dickwils seer verlegen zijn om was tot provisie van de sche
pen, forten ende plaetsen, gelieve U. E. herwaerts aen goede pertye te sen- 
den, als die onder de 25 realen ’t picol becomen can, te weten soo omtrent 25 
realen betalen moet, sent dan ongeveer 20 picol, ende hoe lager de prijs sy, 
hoe meerder quantiteyt, want goeden coop wesende, can hier niet te veel ge- 
sonden werden.

Van U. E. missive is copie naer ’t patria gesonden. Van Rossengijn is 
voldaen. Bedancke U. E. seer van ’t goet gerieff; meer sullen verwachten. 
Gebruyct ons weder in ’t gene vermogen.

Alsoo hier tot noch toe niet gearriveert en is het Engels schip, welck op ’t 
vertreck van den Swerten Leeuw in Japan was leggende, soudt het wel connen 
sijn, dat mede naer Cochin China ware gelopen, omme ons aldaer, gelijck 
overal doen, te ondermynen. U. E. sal wel doen ende naer Cochin China 
ordre geven, dat so men vriendelijck den coninck compt te verdragen, dat alle 
mogelijcke naersticheyt gedaen werde omme d’Engelse van den handel al
daer te excluderen, want anders souden niet veel goets connen verrichten.

In ’t schip Zierickzee, leggende aen de eylanden van Jacatra, adi 30 Meert 
anno 1618.

In de nevensgaende, aen heer Hendrick Janszen geschreven, hebben wy ge- 
adviseert wat voor dees tijdt occurerende is. U. E. gelieve op d’inhoude 
te letten, deselvige voor de zyne houden, naercomen ende doen naercomen ’t 
gene de welstant van de generale Compagnie vereyscht. De volgende regulen 
sullen allene dienen tot perticuliere beantwoordinge van U. E. seer aenge- 
name missiven van dato 25 October ende 21 November passado, voorsooveel 
in de voorgaende gebreect ende weder geeyscht wert.

U. E. behouden arrivement aldaer is my seer lieff, maer leet zyne indis
positie, alsoock die van Hendrick Janszen te verstaen, doch hope, dat het de 
Heere sal hebben versien ende dat de vrienden weder tot goede gesontheyt 
geraect zullen zijn, ’t welck geerne sullen horen. Tsedert U. E. vertreck van
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Beyde U. E. missiven van 20 September ende 23 October sijn ons met 
copie van heer Houtmans journael wel geworden ende hebben wyseergeerne 
verstaen wat in die quartieren passeert. U. E. gelieve met alle occasie largo 
te continueren, alsoo my daeraen vruntschap ende de Compagnie dienst ge
schieden sall.

Dat U. E. opnieuws weder aengenomen is, ende heer Houtman verlost 
heeft, is seer wel, ende my lieff. Godt geve U. E. aldaer goet geluck tot zijn
der eere, welgevallen van de Mayores ende proffijt van de Generale Compag-

hier is het met my mede al wat te slecht geweest, dan nu Godt loff ben een 
tijdt redelijck geweest. De Heere geve, dat het metten anderen lange ter sa- 
licheyt mach duyren. Het schijnt, dat de wagen in dese quartieren al craecken- 
de voort moet.

’t Gene voirder aldaer passeert, hebbe geerne verstaen. U. E. sal gelieven 
met alle gelegentheyt soo largo te continueren, als doenlijck zy, want ons 
vruntschap ende de Compagnie grote dienst daeraen geschieden sal. Met 
d’eerste schepen sullen hier heer Hendrick Janszen verwachten.

De slechte, verlegen deden, die U. E. verhaelt, hem voor den prijs van goede 
getransporteert ende aengereeckent te sijn, dienen metten eersten vercocht 
voor ’t gene geboden moge werden, want met langer leggen sullense niet 
beteren. Helpt alles aen de man, sonder u te stooten dat in reeckeninge wey- 
nich winst geven, opdatse niet erger worden.

Onder de acht schepen, dit jaer seer rijckelijck geladen door Goodts genade 
naer ’t patria gekeert, sijnder twee voor de Camer van Enckhuysen gegaen, 
te weten het schip Enckhuysen ende de jacht het Postpacrt genaempt. De 
Heere wilse alle in salvo geleyden. Het naeste jaer hope, dat haer het schip 
Bantam mede geworden zal. U. E. missiven sijn met ditto schepen naer Enck
huysen gesonden.

Ende alsoo de voirdere reditie onnodich achte, sy U. E. ten besluyt van 
desen andermael ten hoochsten gerecommandeert tegen het goede capitael, 
welck sendende zijn, metten eersten herwaerts aen weder sooveel peper, zyde, 
zyde waren ende ander retouren, voor ’t patria dienstich, te senden als eenich- 
sins in die quartieren te becomen zijn, met een vertrouwen, dat het aen de 
vrienden niet gebreecken sall.

Adi 30 Meert 1618, in Zierickzee aen de eylanden van Jacatra.
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nie, want voorleden tijdt de lasten qualijck gewonnen sijn. Ick bekenne wel, 
dat het de schuit van de vrienden niet en is, maer door gebreck van capitael 
oft cleyn cargasoen toecompt, ’t welck verhope naer desen verstcrct ende ver
betert worden sall.

Heer Houtman is noch niet terecht gecomen. De Heere com denselven te 
hulpe ende wil hem behouden geleyden.

Met den Swerten Leeuw ende ’t jacht Jacatra sijn alsnu naer Patana sen- 
dende 40.000 realen in spetie met divers ander capitael, tesamen belopende 
ƒ111.382 — 13 — 10. Godt geve, dat daertegen volgens U. E. hope goede 
pertye Chinese waren in Sangora mogen arriveren ende dat het gewas van de 
peper in Ligor ende Bordelon beter dan voor desen bevalle, opdat van die 
quartieren goede rijeke retouren becomen mogen, alsoo het hier nodich 
wesen sal.

My verlanght seer te verstaen, hoe de reyse op Quinam in Cochin China 
bevallen sal ende o ff de negotie met de Chinesen aldaer gestabileert sal connen 
worden. Den tijdt moeten wy verbeyden.

’t Gene U. E. interim tot becominge oft bevestinge van ditto handel sout 
mogen vernemen, gelieve te adviseren, opdat ons daernae mogen rechten.

De reyse op Tanasseri is by d’ heer de Hase geschort. Ick sie ende verstae, 
dat U. E. daerover veel moeyten ende oncosten was doende ende de negotie 
over die plaetse gants ongeraden is achtende, vermits de grote oncosten met 
de proffyten door souden gaen. Door gebreck van schepen ende capitael is de 
reyse naergebleven, doch alsnu sullen ordre geven, dat derwaerts, al quam het 
gelegen, niet gesonden werde.

De Siamse monsters voor desen by U. E. gesonden, sijn ons, ende oock 
op de Cust, wel ter handt gecomen. Dan alsoo het capitael niet voldoen cost 
den eysch voor ’t patria, de Molucquen, Amboyna, Banda ende Java, en is 
daerop niet gevolcht. Ick verstae, dat nu eenige cleden onderhanden waren. 
Soo haest yets becomen, sal ’t U. E. toegesonden werden.

Wat sandelhout ende nagelen sal U. E. van Patana becomen. D’affslach 
van de peper hebbe seer geerne verstaen. De monster badivu sal mette eerste 
gelegentheyt na de Cust gesonden ende daervan tot duysent stucx ontboden 
werden.

Godt geve, dat met de hertevellen (die alle in handen meende te becomen) 
in Japan een goede mcrct getroffen ende goede avanche becomen werde. Om 
de spiegels, amber ende andere rariteyten hebbe naer ’t patria geschreven.

Belangende de clachte, gedaen by die van de Siamsche joneke, over een 
weynich peper tot den prijs van Jambi daeruyt gelicht ende betaelt, ick gelove 
niet, dat het den coninck noch adel soo hooch neempt als hun wel gelaten, 
ende den goeden yver heer Hendrick Janszen getransporteert heeft.
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216. — FIRANDO.
AEN SPECX, PER DEN SWERTEN LEEUW, 30 MAART 1618.

Den llden December passado is hier Godt loff, wel aengecomen het schip 
den Swerten Leeuw, waermede ontfangen hebben U. E. missive van den 12tn 
October. De compste van dit schip heeft ons seer verblijt. De Heere zy gelooft 
van zijn genade, ’t Geluck, welck den Hollantsen Leeuw ende Vlissingen heb
ben gehadt, sal de nederlage van Manilha vry wat versoeten, want met beyde 
de Maenen ende den Engel weynich gecomen was, te weten de waerdye van 
omtrent 250.000 realen naer d’ inlantsche prijs.

De zyde ende zyde waren door U. E. in den Swerten Leeuw hebben wy alle, 
uytgesondert eenige stoffen tot cledinge voor ’t volck, naer ’t patria gesonden, 
ende dat op verscheyden schepen verdeelt.

Onder deselvige hebben hier bevonden veel rouwe zyde, seer geplect, ge- 
lijck mede veel zyde laeckenen, ende daervan eenige gants geschent ende ver- 
gaen, welck toegecomen is, omdat eenige kisten van nat hout gemaect zijn 
ende verscheyden sonder pampier gepact is. De schade is voor de Compagnie 
seergroot, endealsoo wy niet meer dan omtrent 200 kisten gesien, gevisiteert 
ende herpact hebben, sijnde alle d’andere te voren op de compste van den 
Swerten Leeuw\n allerijl in verscheyden schepen overgescheept, is te beduch
ten, dat eer in ’t patria arriveren veel goets vergaen sal. De Heere versie de 
schade in een ander; Voorwaer ’t is al te slecht, dat men alsulcke waren in 
vochtige cassen gepact heeft, want sooder drooch hout gebrack, was het veel 
beter geweest, dat men de zyde in de Chinese canasters hadde laten blyven, 
gelijck die van de Moluquen hebben gedaen, welck wel geconditionneert ter 
handt gecomen is; doch alsoo wel wete, alles om beterswille gedaen is, sy U. E. 
danck ende eere van zynen goeden yver ende d’ aengenomen moeyte.

Onder de cangas sijn mede al eenige qualijck geconditioneert geweest door
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Wy hebben denselven op de saecke volcomen bescheet ende ordre ge
geven. U. E. sal zyne ordre naercomen ende den coninck offd’aenclagers ten 
minsten coste doenlijck zijnde voldoen, alles ten besten excuserende, hoe 
sulcx by gevalle toegecomen is door guyterye oft monopolie by de Chinesen 
tot Bantam gepleecht.

By desen gaet apostille op de requeste van Jan van den Brande. Bevalt het 
hem, sal U. E. denselven aldaer in dienst houden; soo niet, herwaerts (zynen 
tijdt geexpireert zijnde) laten keeren.

Adi 30 Meert anno 1618 in ’t schip Zierickzee aen d’ eylanden van Jacatra.
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de vochticheyt van de cassen, doch seer weynich. Dese cangas sullen onsseer 
dienstich zijn omme in Jambi aen peper te verhandelen. Wenste wel, dat de 
pertye noch ecns soo groot ware. Goede pertye souden hier tot goeden pryse 
connen vercoopen, dan hebben se willens opgehouden, om naer Jambi te 
sendcn, gelijck eenige langh voor desen derwerts al gesonden sijn. De prijs 
van hier sal U. E. in nevensgaende memorie vernemen.

By desen gaet notitie, hoe alle de veroverde goederen doorU.E. ontfangen 
ende herwerts gescheept, by ons getaxeert, in de generale boecken geregis- 
treert ende in facture naer ’t patria gesonden zijn. Soo het aldaer gelegen 
compt, sal de pertyen in zync boecken in conformite vereffenen. Soo niet, 
sullen wy het doen, soo U. E. boecken becomen mogen.

’t Is my lieff ende voor de Compagnie oock seer groot voirdeel ende faveur 
geweest, dat de gecommitteerde by den keyser soo goeden bescheet hebben 
becomen, dat onse pertyen niet hebben connen verrichten ende dat de vrien
den van alle de moeyten, swaricheyt ende hinder, die U. E. ter compste van 
de schepen aengedaen wiert ontlast zijt geworden ende ’t vorige faveur weder 
becomen hebt. Godt geve, dat het alsoo mach continueren. Japansche joneken 
noch Chinesen naer Japan varende sullen (int Godt gelieft) door d’onse niet 
beschadicht noch verhindert werden.

Patiëntie moeten wy hebben, dat de caraque nu ten derdemael gemist is, 
dan ’t gene in dit stuck alsnu by van der Strenge versuymt is, sal alle lief
hebbers ende de Mayores verdrieten.

Per notitie hebben gesien, wat U. E. gedissegneert haddet met Vlissingen 
na de Moluquen te senden. Alles sal daer wel comen, insonderheyt deswave! 
ende salpeter als die goet is. Cangans sijnder in de Moluquen grote quantiteyt, 
gelijck per nevensgaende notitie sien cont. ’t Gene over sonde mogen hebben, 
sal hier wel dienen, soo de vrienden daertoe resolveren. Door nevensgaende 
extract uyt missive van de Mayores sal U. E. sien, wat zy goetvinden niet 
meer van Japan gesonden werde, doch soo lange sy ons niet beter versien, en 
dient haer advijs (naer mijn opinie) niet geheel naergecomen te werden.

De 4000 realen na de Moluquen gesonden, sullen daer wellecom zijn. Dan 
liever hadden wy daervoren goede retouren gehad t.

Dat de schepen d’ Oude Sonne ende de Galliasse in February oft Martius 
naer Cochin China souden seylen, omme te versoecken off men daer volgens 
onse ordre den handel met de Chinesen sal connen stabilieren, is seer goet 
ende sal daertoe oock seer wel comen ’t revenu van de veroverde goederen.

’t Is waer, dat het capitael anders weynich te beduyden hadt, dan als de 
wech gebaent is, en sal ’t aen geen capitael gebreecken.

Noch soud het beter wesen, dat soo een schip als den Swerten Leeuw is met 
weynich capitael een vergeeffse reys dede, dan dat men daermede een capitael 
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van 200.000 taylen te vergeeffs gesonden hadde, gelijck U. E. verhaelt, door 
de Japanders sonder voirdel op Quinam gevoert te sijn. Het disseyn, omme 
voorgemelde twee schepen in ’t gaen naer Cochin China op ’t wederkeeren 
van de Maccause caraque te doen wachten, alsoock op de Chinese joneken 
naer Manilha varende, sijn beyde mede seer goede voorslagen, dan duchte, 
dat het te veel is ende dat drie soo notabele tochten, die d’ executie bycans op 
eenen tijdt (op soo verde verscheyden plaetsen) vereyschen, door twee sche
pen niet'waergenomen, veel min voldaen connen werden. My sal zeer ver
langen, het succes van d’ een en d’ ander te verstaen. Godt geve de vrienden 
geluck ende behouden reyse.

Maer dat de schepen in Cochin China handelende vandaer nieuwers dan 
naer Japan connen keeren, is een reden met dubbelde sin, die wel en qualijck 
geduyt werden can, ende omdat wy nieten verstaen, dat de voorsz. twee sche
pen met allen ’tgene becomen hebben oft becomen zullen, naer Japan souden 
keeren, soo is ’t, dat nevens desen naer Patana expres ordre gaet, dat Hendrick 
Janszen vandaer een schip oft jacht a posto naer Quinam sende met ordre, dat 
op ’t begin van ’t Noordenmouson herwerts aen gesonden weide, ’t sy recht 
toe recht aen oft over Patana, omtrent twee derde van alle de goederen voor 
Nederlandt dienstich, die de Sonne ende Galliassc becomen mogen hebben, 
’t sy met een van die twee oft met het schip oft jacht, welck derwerts gaet; ’t 
resterende derde sal U. E. geworden, omme daer gebenefitieert te werden. 
Waer ’t byaldien, dat de schepen in Japan (ick en weet niet waerdoor) soo 
lange niet lardeerden oft opgehouden werden, men soud mogen seggen, dat 
als in Quinam de materie ende gelegentheyt gebrack, om ’t goet wel te packen, 
dat het naer Japan gevoert ende daer bequamelijck gedaen soud connen wer
den, alsoock dat dan neffensditto goederen een ander goet cargasoen herwerts 
met een schip gebracht soud connen werden, dan men maect het in Japan te 
lanek ende en sijn de redenen niet suffisant genoech.

Ware het capitael van de Compagnie soo groot ende tegelijck de negotie 
soo verre in treyn, dat men Chinese waren genoech becomen cost, ommeden 
eysch van Nederlandt ende Japan te voldoen, soude alles wel sijn, maer nu 
ons geit ende waren gebreecken, is het beter, dat naer ’t patria gesonden werde 
’t gene men daer naden prijscourant vertieren can, dan dat men ’t in Japan 
vercope, doch alsoo hope de Generale Compagnie ’t effect van ’t een ende ’t 
ander becomen zal, vinden wy goet, de negotie van Japan te handhaven voor 
soo veel gevoechelijck geschieden can.

Alsoo hier geen stabile negotie noch rechten handel gedreven wert, noch 
vooreerst niet gedreven werden sal, soo en weet U. E. niet wel te adviseren, wat 
silver hier best gesonden dient, noch en can men hem oock niet reguleren 
naer ’t gene ’t vorige gesonden, gehouwen heeft, want alles loopt hier na ap-
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petijt van de fielten, die in ’t meeste credit geraecken. Het rouwe oft suyver 
fyne berchsilver is best begeert geweest ende tcgens realen van 8en uytge- 
geven. Dit is ’t beste als U. E. sulcx becomen can; soo niet, mene ick, goet zijn 
sal, dat U. E. bet zilver op een aloy als de realen van 8en doet fineren ende in 
schuytgens laten gieten, gelijck het gout ende silver in China gebruyct wert, 
doch geve ’t myne om een beter, ende mene ick, dat hier vooreerst met de 
Chinesen geen groten handel gedaen zal connen werden ; derhalven sal U. E. 
vooreerst den eysch van Quynam, Siam ende Patana voldoen ende daernaer 
het overige herwaerts senden.

Naer Banda is geschreven om bescheet van ’t gene d’ overleden Japanders 
te goet souden mogen hebben. Dan ’t sal gelijck U. E. weet te laet comen, om 
derwaerts te gaen. Derhalven sal hem daernae ten besten moeten redden, ende 
siet op een cleentgen niet ende adviseert ons pertinentelijck, wat U. E. sonder 
bescheet gedrongen wert te betalen, opdat de Compagnie haer garand mach 
soecken op degene, die versuymt mogen hebben, volcomen oft behoorlijck 
bescheet te senden.

Totdat van ’t patria een heerlijeke vloot becomen en sal vooreerst geen 
notabele armade naer Manilha gesonden connen worden, want alle de sche
pen, die nu in ’t landt zijn, elck haer werek elders wel sullen vinden, ende noch 
niet voldoen connen.

Op U. E. recommandatie, Jan Joosten aengaende, wort wel gedocht. Hout 
uwen vinger uyt zynen monde oft treek se soo veel terugge als doenlijck is, 
ende compt hem oock wat te goede tot erkentenisse van de goede diensten, 
die hy op de reyse naer den keyser (soo wy verstaen) gedaen heeft ende noch 
soud mogen doen.

Wat sullen wy seggen op de goede actie, die U. E. meent becomen te hebben, 
omme genoechsaem te connen excuseren dat noyt gene boecken gesonden 
heeft, ons ende de Mayores in den Japansen handel blint is houdende. Gedenct 
u eerc, bidde andermael, ende considereert, hoe een mensche alleen oft hoe 
onderden naem van een mensche alleen, een gehele werelt geregeert worden 
can; ick late staen, watter falleeren sonde, omme te voldoen den eysch van 
soo geringen negotie, als wy’ in Japan dryvende zijn. Merct daeraen, hoe wey- 
nich alle excusen verschonen, ende voldoet u plicht.

U. E. gengber, muscus ende campher is alle naer ’t patria gesonden.
Ick hadde gemeent, na de Cust, Suratteende Arabia wat te senden, dan door 

gebreck van schepen als andere inconvenienten is het niet geschiet. Den prijs 
connen niet adviseren, voordat van ’t patria bescheet becomen, doch interim 
sal U. E. continueren soovele herwaerts te senden als naer gelegcntheyt ge
schieden ende tot middelbaren prijs becomen can. ’t Is vreemt, dat de campher 
in corten tijdt sooveel rijst of daelt, als van 9 tot 16 gelijck (J. E. adviseert. Het
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fyne yser is voor 5 realen ’t picol vercocht. Duysent a 
lijcx van ’t selvige wel gesonden werden.

Een grote quantiteyt goede radix China soud ons wel dienen. Can U. E. wat 
goets becomen, laet niet deselvige te senden ende dat wel gepreserveert, als
mede wat ruberber tot monster.

Laeckenen becomende, sullen U. E. versien; tanden gaen neffens desen 40 
picol. Den peper is dit jaer vercocht 3£, 4 ende 5 realen de sack. ’t Sonde te 
lanck om verhalen zijn, wat spel dienaengaende tot Bantam hebben gehadt; 
dan diesniettegenstaende zijnder evenwel dit jaer door Goods genade acht 
schepen rijekelijek geladen naer ’t patria vertrocken. De Heere wilse alle in 
salvo geleyden.

Tegens 70 realen ’t picol worden hier nagelen gesocht, maer daer en sijnder 
gene, noch oock geen noten oft foelie veyl.

Vermits tegenwoordich voor Japan dienstich gants niet hebbende sijn ende 
oock niet goetvinden ’t gene in Patana oft omleggende quartieren sonde mogen 
vallen, derwaerts te verstieren, soo is ’t, dat van hier geen schip naer Japan 
sijn sendende, maer de reyse voor dees tijdt sullen laten berusten met het 
retour, welck U. E. van Cochin China becomen zall.

Soo beyde de schepen de Sanne ende de Galliasse van Cochin China weder 
costi keeren, souden wy geraden vinden, dat U. E. het eene in ’t begin van ’t 
Noordenmouson herwaerts sonde met allerleye notelijekheden en het ander 
wederom naer Cochin China met sooveel silvers als U. E. becomen can, wel te 
verstaen, sooder apparentie is omme yets goets in Cochin China te doen ende 
byaldien dit jaer van daer ende Siam sooveel becompt, dat het de reyse naer 
Quinam werdich sy, want anders sal het beter wesen, dat beyde de schepen 
met allerley notelijekheden herwaerts werden gesonden ende het silver naer 
Siam, Patana off herwaerts. Het schip, dat U. E. herwaerts destineert ende Pa
tana sal aendoen, dient vry wat vroeger van Firande te vertrecken, dan de 
Swerten Leeuw nu jonext gedaen heeft, want alsoo het seer laet was, heeft hy 
(naer ick verstae) groot peryckel gelopen, omme in de bocht van Patana over- 
jarich teblyven, daerop U.E. sal gelieven te letten, ende byaldien U. E. maer 
een schip becomt, sendt dan hetselvige herwaerts oft naer Cochin China, daer 
naer apparentie bereeckenen cont, de Generale Compagnie de meeste dienst 
geschieden can.

By desen gaen seeckere missiven ende boecken voor Mr Adams. De heeren 
Mayores hebben een tijdt lanck geleden aenzynehuysvrouwe tot Amsterdam 
geadvancheertop hope van goede dienst, hulp oft faveur van denselven te ge- 
genieten /200. Tensy dat hy se verdient heeft, sal U. E. deselvige/200 van 
Mr Adams voorsz. invoirderen.

Naer Patana sijn alsnu sendende 40.000 realen in spetie, met noch eenige
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Alsoo wy ten dienste van de Generale Compagnie goetgevonden hebben, 
den heer Cornelis Buysero als oppercoopman ende overhooft over de schepen 
den Szverteu Leeuw ende ’t jacht Jacatra naer Patana te senden met ordre 
ende last, voirder te varen, dacr sulex by den raedt aldaer goetgevonden sout 
mogen werden, soo is ’t, dat geraden hebben gevonden, denselven te autho- 
riseren, gelijck hem by desen authoriserende zijn, omme, in Japan comende, 
te lichten van den heer Jaques Specx, oppercoopman aldaer, de reeckeninge 
van alle d’administratie ende den handel by ditto Specx aldaer gedacn, 
tsedert by den heer Nicolaes Pijck in Firande gelaten wiert, tot den lesten toe. 
Derhalven ordonneren ende bevelen wy den heer Jaques Specx voorsz. copie 
van alle zyne boecken ende reeckeningen aen voorsz. Buysero over te leveren, 
tensy dat (synen tijdt geexpireert zijnde) selffs resolveert herwaerts te comen 
ende die aen ons te brengen, ende sal Cornelis Buysero voorsz. in dien ge
valle de plaetsc aldaer bededen oft op ’t comptoir van Firandealsulckeordre 
stellen, als hy met ad vijs van ditto Specx ende den raedt aldaer sal bevinden 
te behoren.

Gegeven in ’t comptoir Jacatra adi 4 April anno 1618.

andere capitalen, t’samen belopende ƒ111.382 — 13 — 10. Godt geve, dat 
daertegen goede rctouren becomen. Verleden jaer wiert mede een goet capi- 
tael gesonden, macr weynich retour hebben gecregen. Het weynich, dat in 
Sangora was, is daer overjarich gebleven, vermits den Swerten Leeuw soo 
laet in Patana arriveerde, dat niet goetgevonden werde, het schip naer Sangora 
te senden.

Soo ’t gebeurde, dat U. E. wederom pertye cangans bequaemt, sal wel doen 
ende ons herwaerts een grote quantiteyt te senden van alsulcke sortcringe als 
met den SivertenLeeuw gesonden heeft, uytgesondert de hennipe lywaten.

Met eerste gelegentheyt gelieve oock herwaerts te senden, om tot Bantam 
ende Jacatra te dienen, 25 Japonders van de bequaemste, cloecke jonge 
mannen, die becomen can.

Van Nederlandt is noch geen retour voor de gesonden bassen becomen, 
noch en hebben tot nu toe alsulcke metale stucxkens niet connen becomen, 
als voor de heeren van Firando eyschende zijt. Hope dat het metten eersten 
geschieden zall.

Adi 30 Meert anno 1618 in ’t schip Zierickzec, leggende aen d’eylanden 
van Jacatra.
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218. — PATANI.
AEN H. JANSZEN ENDE DRUYFF, PER DEN SWERTEN LEEUW, 4 APRIL 1618.

219. — INSTRUCTIE
VOOR DEN HEER CORNELIS COMANS, OPPERCOOPMAN, ENDE DEN RAEDT, 

GAENDE MET HET SCHIP DE VALCK NAER ATCHIJN, 14 APRIL 1618.
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Alsoo by den E. heer gouverneur generael ende raden van Indien goetge
vonden is, den heer Cornelis Buysero, oppercoopman van ’t comptoir Bantam 
op zijn versoeck ten aensien van zyne indispositie te verlossen, hebben wy 
goetgevonden, denselven per costi als overhooft over de schepen den Swerten 
Leeuw ende jacht Jacatra te senden, met dier meninge, dat hy in dier qualite 
voirder varen zal, daer sulex by den raedt aldacr goetgevonden soude mogen 
werden, soo tot stabiliatie of voirder avanchement van de negotie in Cochin 
China ende omme te lichten de reeckeningc van den heer Jaques Specx, ofte 
omme alsulcken plaetse in die quartieren te bededen, als aldaer sout mogen 
vaceren oft als den dienst der Generale Compagnie vereyschen mach.

Derhalven sy U. E. by desen gerecommandeert ende bevolen met den raedt 
aldaer alsulcke ordre te stellen, dat dese onse goede meninge ten besten dienst 
van de Generale Compagnie naergecomen wei t ende effect sortere, waeraen 
ons vruntschap ende Generale Compagnie dienst geschieden zall.

Adi 4 April anno 1618 in Jacatra.

Buyten Sumatra omme sullen U. E. recht door naer Atchijn lopen, alle 
mogelijeke diligentie doende, om de plaetse op ’t alderspoedichste te beseylen, 
opdat ghyluyden voor d’ Engelscn (van Suratten comendc) aldacr sout mogen 
arriveren. In Atchijn gecomcn wesende, sult den coninck nevensgaende mis
sive overleveren met een vereeringe daerby, waerdich sijnde omtrent duysent 
realen oft sooveel min oft meer, als naer gelegen theyt des tijdts ende van 
saecken metten anderen geraden vinden sult, vanwegen d’ E. heer gouverneur 
generael versoeckende ’t effect van de toesegginge door zyne majesteyt in 
December passado aen U. E. gedaen, namentlijck des conincx schiap omme 
in Ticco ende Priaman te handelen, mits d’inhoude van onse missive acn- 
dienende, alsoock, datter op de goede hope by zyne majesteyt gegeven noch 
een schip volgen sall, omme met zyne hulpe vol peper geladen te werden.

Soo d’Engelsen geen nieuwe permissie vercregen hebben, omme in Priaman 
ende Ticco te handelen, sal U. E. andermael versoecken, d’ Engelscn alsoock 
France ende andere Europische natie van daer te excluderen, trachtende den 
handel alleene te becomen, in vougen gelijck d’ Engelscn d’ selve eenige jaren 
genoten hebben. De redenen voor desen per instructie gestelt, sal U. E. daer-
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toe gebruycken, mits vry een grote schenckage doende, soo eenige goede ap- 
parentie bespeuren cont.

Alle den peper, die in Atchijn soudt mogen wesen, stilt t’ uwer aencompste 
datelijck opcopen ten pryse als die gevouchelijcxt becomen cont, ende voor 
sooveel geschieden can sonder u capitael te seer te verclenen, want vooral tot 
den handel in Ticco ende Priaman ’t nodige oft ten minsten een redelijcke 
somme behouden moet werden, omme den handel te mogen beginnen, totdat 
van hier meerder capitael becompt.

Ende alle den peper, die U.E. in Atchijn becomen cont, sal U.E. datelijck 
in de Valck doen schepen ende alle mogelijcke naersticheyt doen, omme soo 
haest van den coninck bescheet te becomen als doenlijck is.

Des conincx schiap becomen hebbende ende de peper van Atchijn ge
scheept wesende, soo snit datelijck met de Valck naer Priaman ende Ticco 
seylen, omme den handel aldaer te stabilieren ende op ’t spoedichste sooveel 
peper op te copen als doenlijck is. De deden, die daertoe van node ende in 
Atchijn te becomen zijn, sal U. E. aldaer opcopen ende de Valck in alleryle 
met sijn last herwaerts aen senden.

In Atchijn, Priaman oft Ticco, daer den meesten dienstdoen cont, sal U. E. 
selffs aen landt blyven ende by hem nemen sooveel volck als tot den handel 
nodich is, mits geen andere timmeringe doende, dan tot woninge ende reserve 
van de peper van node sy, in consideratie nemende, hoe den handel door 
den coninck van Atchijn niet dan voor twee jaren toegeseyt is, soodat wel 
soude connen gebeuren, dat naer d’expiratie van dien tijdtvan Atchijn, Ticco 
ende Priaman weder opbraecken; derhalven sy U. E. gerecommandeert soo 
weynich oncosten te doen als verby cont, mits oock geen uytstaende schulden 
maeckende.

Ick en twijffele niet, off de coninck sal zyne belofte ende toesegginge naer- 
comen. Derhalven ben van meninge, U.E. noch een schip met een ander capi
tael naer te senden. Doch soo ’t gebeurde, dat hy U. E. wederomme treyneer- 
de oft met eenige excuscn andermael socht uyt te stellen, gelijck niet en 
verhopen, soo zult sonder eenich respect aenhalen alle de Moorse schepen, 
joneken ende andersins, wat voor ende omtrent Atchijn, Priaman ende Ticco 
becomen cont, den peper daeruyt lichten, ende in u schepen overschepende, 
mits deselvige vrye luyden toecomende naer merctganck betalende, maer de
gene, die eenige onvrye luyden toe souden mogen comen, offandere, daeraen 
twijffelende zijt, alsulcke peper sal U. E. onbetaelt herwaerts brengen, omme 
naer recht ende behoren daerover gedisponeert te werden.

Eenige Portugesen, Spangjacrden oft adherenten rescontrerende, snit de
selvige alle mogelijcke afbreck doen ende trachten hen te vermeesteren voor 
sooveel sonder retardement van de retouren geschieden can.
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U.E. sy gerccommandeert, in Atchijn te onderstaen, offoockyets vernemen 
cont van ’tvolck van ’t jacht Mcdcnblick^ eertijts in de Maldives gebleven, ende 
sooder noch volck van in ’t leven is, sult onderstaen, off oock yemant met be
lofte van een goet rantsoen bewilligen cont, deselvige van de Maldives te lich
ten ende tot Atchijn te brengen, off andersins tot haer verlossinge sooveel 
doen als mogelijck sy.

Ingevalle U. E. van den coninck van Atchijn geen goet bescheet noch den 
handel in Ticco ende Priaman niet becomen costende den peper tot Atchijn 
mede gebraecke, soo sult alsdan na de cust van Coromandel vertrecken 
ende al U. E. capitael aen den directeur de Hase overleveren, mits in passant 
onderstaen off op den vyandt onder Ceylon off elders eenige advantage be
comen cont.

De nevensgaende missive aen de Sabandaer van Atchijn, sult denselven 
overleveren met een vereeringe daerby van dcwaerdye van omtrent 50 realen 
van 8cn, doende insgelijcx mede een goede vereeringe aen den orangcaya 
Laxamana met overleveringe van onse missive, verleden jaer aen denselven 
geschreven.

Injacatraadi 14 April anno 1618.

Grootmogende Coninck. Op de goede toesegginge, nu jonext door Uwe 
Majesteyt aen onsen capiteyn Cornelis Comans gedaen, ende tot continuatie 
ende vermeerdcringe van de oude onderlinge vruntschap, hebben wy goet- 
gevonden den voorsz. Comans voor de derde reyse derwaerts te senden, ver- 
soeckende, soo de continuatie ende vermeerdcringe van de vruntschap der 
Hoge Mogende Heeren Staten van de Vereenichde Nederlanden ende zyne 
princelijcke Excelentie Uwe Majesteyt aengenaem is, den voorsz. Comans 
ende alle andere Gecommitteerde van de Generale Compagnie den handel in 
Priaman, Ticco ende omleggende quartieren te vergunnen ende daertoc ’tge- 
woonlijcke schiap te geven, mits d’Engelse, Franse ende ander Europise natie 
daervan excluderende, gelijck sulex aen d’Engelse eertijts heeft vergunt ge- 
hadt, waeraen ons sonderlinge vruntschap geschieden zall, bereyt zijnde d’zel- 
vige t’ allen tyden danekelijek te erkennen. De nevensgaende goederen gelieve 
Uwe Majesteyt in teecken van vruntschap aen te nemen ende brenger deses 
credit ende gelove te geven. Godt behoede Uwe Majesteyt ende vermeerdere 
zynen staet.

Adi 14 April anno 1618 in Jacatra.



377Atchijn, 14 April 1618.

222. — ATCHIJN.
AEN N. CASENBROOT, PER DE VALCK, 11 APRIL 1618.

221. — ATCHIJN.
AEN DEN SABANDAER, 11 APRlt 1618.

Zeer gunstige Vrunt. Voor de derde reys sijn nu aen den coninck senden- 
de op de toesegginge, door syne Majesteyt gedaen. U. E. gelieve te helpen 
vervoirderen, soo hem de vruntschap van onse natie aengenaem is, dat syne 
Majesteyt d’ onse den handel in Priaman, Ticco ende omleggende quartieren 
gelieve te vergunnen met exclusie van d’Engelse, Franse ende andere Euro- 
pische natiën, waeraen ons sonderlinge vruntschap geschieden sal. Wy be- 
dancken U. E. van de vereeringe ons toegesonden. Het nevensgaende gelieve 
wederom in tceckcn van vruntschap aen te nemen, ende sijt Goodes genade 
bevolen.

Adi 14 April 1618 in Jacatra.

U. E. missive van den 18cn December passado is ons wel geworden ende 
hebben wy gaerne verstaen, hoe ons by den coninck van Atchijn den handel 
in Ticco ende Priaman toegeseyt is, als zync goederen aldaer verhandelt zullen 
sijn, ’t wclck U. E. meent in 4 a 5 maenden gedaen wesen zoude.

Op de toesegginge by ditto Majesteyt gedaen tot continuatie ende ver- 
meerderinge van onderlinge oude vruntschap, hebben wy goetgevonden voor 
de derde reys naer Atchijn te senden, omme te onderstaen off’t effect van de 
gedane beloften soutien becomen.

Alsnu gaet de Valck derwaerts. Een ander schip, int Godt gelieft, zullen 
naer desen noch senden. U. E. sy gerecommandeert, sooveel te doen totvoir- 
del van den handel in Ticco ende Priaman als mogelijck sy, insonderheyt, 
omme d’Engelsen van den handel aldaer te cxcluderen, off voor te comen, 
dat syluyden des conincx schiap niet weder becomen. Is het met schenckage 
oft geit te doen, sullen de vrienden daertoe geen geit noch goederen sparen.

Dat U. E. by provisie aldaer gelaten is, vinden oock goet; dan my dunct, 
niet ongeraden ware geweest, datter by U. E. een goet capitael gebleven ware 
tot opcoop van de peper, die naer ’t vertreck van de schepen gecomen sy, 
want met hetgene by hem heeft, niet sonders verrichten can ende ’t geit met 
over ende wedervaren sooveel perijckel lijdt, als het daer aen landt soude 
mogen doen.

Alsnu zijn wy met de Valck sendende 32.000 realen in spetie, soo tot op-
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VAN DER MARCT, PER CHINESE JONCKE, 17 APRIL 1618.
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coop van den peper, die in Atchijn zoude mogen wesen, als tot den handel in 
Ticco ende Priaman, van meninge zijnde, naer desen noch meer te senden. 
Den peper, die in Atchijn sonde mogen vallen, sal U. E. volgens ordre, aen 
heer Comans gegeven, datelijck opcoopen, in de Valck schepen ende metten 
eersten herwaerts senden, voor sooveel sonder verachteringe van den handel 
in Ticco ende Priaman geschieden can.

By gebreck van peper sullen de vrienden het geit aen Gouseratse deden be
steden, soo die redelijcx coop te becomen zijn.

’t Is seer wel gedaen, dat U. E. voorgenomen heeft aen reparatie van ’t huys 
weynich oncosten te doen, want alsoo den coninck den handel in Ticco ende 
Priaman niet dan voor twee jaren toegeseyt heeft, licht gebeuren cost, dat wy 
in Atchijn mede niet langh continueerden. Derhalven sal hem hiernae regu
leren ende met soo weynich oncosten behelpen als eenichsins doenlijck sy.

Des Compagnies ende U. E. ongeval in Jambi geleden, hebben wel verstaen. 
De schade is groot, doch Godt zy gelooft, dat U. E. noch gesalveert wierde. 
Belangende d’ erkentenisse, welck voor zijn verlies is versoeckende, d’ ordon
nantie van onse meesters ende den plicht, daerinne ons begeven hebben, is 
U. E. wel bekent, doch ten aensien van sekere respecten, senden evenwel 
nevensgaende stoffe tot cledinge, welck in danek gelieve aen te nemen.

By desen gaet copie van de instructie heer Comans medegegeven. U. E. zy 
gerecommandeert, d’ inhouden te helpen voldoen, voor sooveel vermach ende 
den dienst der Compagnie soude mogen vereyschen, ons voirder op monde- 
lingh rapport van ditto Comans gedragende.

Adi 14 April anno 1618 in Jacatra.

Tsedert myne jonexte, gesonden met de jachten den Arent, de Halve Maeit 
ende Vlissingen> hebbewel ontfangen U. E. aengenaeme van den 14cn Mertio 
passado ende seer geerne gesien, wat daer gepasseert was. ’t Is my leet, datter 
niet meer rijs innewaerts gegaen is ende sooveel door gebreck van schepen 
overgebleven zy.

My dunct, dat het ons altoos aen ’t een off’t ander gebrcect. Tegenwoor- 
dich conncn geen van de schepen, die hebbende zijn, ontberen, omme per 
costi om den rijs te senden. Derhalven sal deselve aldaer soo lange moeten 
blyven, totdat de schepen van de Oost comen, als wanneer U. E. alles daerinne 
schepen ende daermede herwaerts senden sal, verder trachtende daertoe noch
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sooveel te coopen als eenichsins becomen can, want jaerlijcx een seer grote 
quantiteyt hebben moeten.

Belangende den peper, omme voor te comen, datter door de Chinesen gene 
vervoert werde ende om op te copen alle de peper, die in Japara ende Jortan 
sonde mogen wesen, hebben wy de voorsz. drie jachten derwaerts gesonden 
met ordre, dat de Halve Maen in Japara sonde blyven leggen, opdat de Chi
nesen daerdoor beleth werden, eenige peper te copen ende vervoeren. Is het 
niet gedaen, U. E. sal maecken in d’ een off d’ ander voegen alle den peper te 
becomen, die aldaer is, sonder nochtans 12 realen voor ’t picol te betalen, ge- 
lijck verhaelt door de Chinesen geboden wesen sonde, want die prijs is te 
hooch. Dat U. E. 133 picol voor 9^ reael gecocht heeft, moet ick voor goet 
ende wel lauderen, gelijck mits desen oock doende ben, dewyle geen prijs ge- 
limiteert en hebbe, dan ’t is mede al te dier. Tot Bantam is den peper tegen- 
woordich 8 realen’t picol geldende, doch alsoo de Chinesen d’selve weder 
hooch dry ven souden, soo begosten te copen, ende vermits ons door hare mo
nopolie meer dan tweejaren grote schade ende groot hinder in den handel 
van peper gedaen hebben, sijn wy genootsaect geworden, om ’t hooft boven 
te houden, de uyterste remedie daertegen te gebruycken, ende hierdoor is 
het, dat verleden jaer uyt de joneken van Jambi ende Bantam pertye peper 
tot civilen prijs gelicht is. Doch alsoo interim den peper in China seer hooch 
geresen is, sijn de monopoliers daerdoor tot Bantam seer gestij ft geworden, 
waerover alsnu de Chinese joneken tot Bantam wesende, andermael geïnsi- 
nueert hebbe, geen peper te copen noch laden, voordat wy gerieft zijn, soodat 
ick hope eerlange goede quantiteyt tegens 6 realen ’t picol becomen zullen, 
offte soo d’insinuatie by hun geen effect sorteert ende daerdoor tot ons dis- 
seyn niet connen comen, sal ick andermael de peper in zee uyt haer joneken 
doen lichten ende tegen 6 realen ’t picol betalen. Soo U. E. de resterende 1500 
picol tot geen redelijeken prijs becomen heeft, oft naer den ontfanek van 
desen niet becomen can, sal U. E. in voorsz. voegen mede handelen, soo het 
eenichsins sonder meerder hinder oft schade geschieden can. Wy moeten van 
alle quartieren goede quantiteyt peper versamelen off souden nadepypevan 
Bantam moeten dansen ende voor haer van Nederlant naer Indien moeten 
varen, ’t welck onse meesters niet gelegen compt. Derhalven laetniet u uyterste 
devoir te doen ende alsoo te handelen, dat U. E. alle den peper tot redelijeken 
pryse becomt ende datter door de Chinesen gene vervoert werde, hetwelck 
U. E. op ’t aldcrhoochsten gerecommandeert zy.

Adi 17 April anno 1618 in Jacatra !).

’) „Adi 4 Mey per een van der Merct geschreven”.
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Door HendrickV'aecht hebben wel ontfangen U.E. missive van den 3 February 
passado met bywesende pampieren gelijck mede per jonck eenen anderen van 
den 30 Mertio passado, waerdoor seer geerne verstaen hebben, dat U. E. 430 
caraet diamanten, 60 besarstenen ende partye was bccomen haddet ende 
goede apparentie was eerlange noch meer seer goede sorteringe met eenige 
grote stenen becomen soudet, ’t welck Godt geve.

Op de goede hope sijn alsnu weder per costi sendende ’t jacht Cleen Hol- 
landia met een goet capitael te weten 5000 realen in contant, pertye deden 
ende eenige porcheleynen, doch vermits niet versien zijn van alle sorteringen 
by U. E. geeyscht, can den eysch niet volcomen voldaen werden, derhalven 
sal hem moeten behelpen met hetgene nu derwaerts gact, totdat van de cust 
van Coromandel, Suratten oft Atchijn versien werde. Interim sy U.E. gcrecom- 
mandeert, dit cargasoen ende wat noch overich heeft, ten besten van de Gene
rale Compagnie te benefitieren ende weder te imployeren in diamanten, besar
stenen, was, sicqen, sanguis draconi ende rottangh.

Met dit jacht Cleyn Hollandia sal U. E. metten eersten herwaerts senden 
alle de diamanten ende besarstenen, was ende wat andersins gereet zijt heb
bende, sonder ’t selvige op te houden, opdat de diamanten mette eerste sche
pen naer ’t patria gesonden mogen werden ende U. E. aldaer yets gebreck 
hebbende, versien werde, temeer dewyle dit jacht, herwaerts comende, elders 
can werden gebruyet.

Hendrick Vaecht hebben met de Goede Fortuyne naer ’t patria gesonden, 
voorwaer hy en heeft hem aldaer niet wel gedragen, ’t Ware goet geweest, dat 
wat eer van zijn quade comportement gein formeert ware geweest; dan ’t is 
gepasseert. U. E. sy gerecommandeert, den handel ende welstant van de Com
pagnie alsoo te behertigen ende sijn volck in wandel ende leven met alsulckc 
goet exempel voor te gaen, als hem vertrouwende ben. Laet geensins toe, 
datter alsulcken huys gehouden werde, als by tyde van Deyns ende Vaecht 
gedaen is.

Op de voorschryvinge ende goede getuychnisse, die U. E. met zyne jonexte 
van Joseph de Natlar is gevende, hebben wy voor sooveel in ons zy, de vorige 
misdaet van denselvigen gepardonneert, op conditie, dat hy hem drage, gc- 
lijck eertijts tot Bantam gedaen heeft, want anders doende, souden genootsacct 
zijn, ’t een ende ’t ander te bestraften, ende sal U. E. denselven in dien gevalle 
herwaerts senden. De vrouwe, by ditto Natlar opgehouden, sal U. E. met haer 
slavinne herwaerts senden.

’t Is my lieff te verstaen, dat de Landanesen ende andere vremdelingen nu
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redelijck vry met U. E. gehandelt hebben ende dattersoo grote verhinderinge 
als voor desen niet gedaen is. Godt geve, dat het alsoo continuere ende dat 
den gouverneur (als verhope) zijn goede belofte naercome.

U. E. remonstrantie oft discours tot redres van hinder, die in den handel ge
daen wert, hebbe gesien ende verstaen. Tot alles is raedt, dan ’t soude in dier 
voegen moeyelijck ende costelijck vallen, al waer ’t schoon, dat het gelegen 
quame. Den tijt, achte ick, sal die van Succadana wel beter leeren, gelijck 
d’apparentie vertoont. De boete, die U.E. t’onrechte genootsaect is geworden, 
aen den gouverneur te betalen, sullen wel gedencken, insgelijcx mede de drie 
andere teylen, die Vaecht aen een Javaen heeft moeten betalen.

Tegens d’insolentie van d’Engelsen dient U. E. sooveel discretie te ge- 
bruycken als behoudens eere doenlijck zy, totdat de Heere daerinne versie, 
’twelckick hope niet lange tarderen sall. Met crackelen noch oock met grote 
vruntschap met alsulcken volck te houden, is weynich eere te begaen, der- 
halven sal ende dient U. E. een middelwech ende mate te houden.

Anthonio de swert is hier sieckelijck aengecomen. Soo Oochgen off andere 
overlopers aldaer weder compareren, sal U. E. deselve, doenlijck zijnde, aen- 
tasten ende herwaerts senden. Aen Oochgen is geen verbeuren; "soo hem 
levendich niet cont becomen, dat het doodt sy.

Belangende d’ uytstaende schulden, U. E. sy gerecommandeert alle moge- 
lijcke neersticheyt te doen omme deselvige te innen, oft ten minsten sooveel 
als men becomen can. Van quade betaelders mach wel slaven endeslavinnen 
aennemen, alsoock wat andersins becomen can. Borcht naer desen soo wey
nich als eenichsins voorby cont.

De clenicheden by U. E. geeyscht, werden nevens desen gesonden. Is het 
hoochnodich, datter costi een onderbarbier blyve, sal by provisie die van’t 
jacht aldaer houden.

Hier connen maer 8 a 9000 casgens voor een reael becomen, soodat het niet 
geraden sy, eenige te senden.

Met eerste gelegentheyt sal U. E. niet allene balance, maer oock copie van 
syne boecken senden.

’tEn is niet geraden costi veel slaven te copen, wantsijn al te dier, doch 
sendt evenwel eenige cloecke personen tot een proeve.

Ultimo passado is, Godt loff, tot Bantam wel aengecomen een nieuw schip 
Tertholen genaempt, sijnde in November anno 1617 uyt Selandt vertrocken. 
De tydinge wort aen mondelingh rapport gerefereert.

Jacatra adi 8 Mey anno 1618 1).
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225. — JAPARA.
AEN VAN DER MERCT, PER TERTHOLEN ENDE JAVAENSCIIE JONCK, 

11 MEI 1618.

Tsedert onsejoncxte van de 17 April ende 4 May passado, met 2 verschey- 
den joncken gesonden, hebbe wel ontfangen U.E. aengename van den 17 ende 
21 April passado met een corff Chinese appelen. Desen gaet per ’t schip Ter- 
tholen^ welck expresselijck per costi senden, omme te lichten alle den peper 
ende rijs, die aldaer hebbende sijt ende het schip laden can. Derhalven sal 
U. E. ditto schip op ’t spoedichste volladen ende metten eersten weder her- 
waerts senden, schepende vooreerst alle den peper ende daernaer sooveel rijs 
als laden can, oock eenich sout, soo ’t gelegen compt. Met dit schip ende alle 
andere, die naer desen herwaerts aen souden mogen volgen, sal wederom soo
veel jonge hoornbeesten senden met een groote quantitey t padi, als de schepen 
bequamelijck voeren ende de vrienden becomen connen.

Met myne voorgaende hebbe geseyt, dat het te dier was 10 ende 12 realen 
voor ’t picol peper te geven, gelijck het waerlijck seer dier is, doch evenwel 
vinde niet geraden, d’selvige weder aen de Chinesen te vercopen, maer sal 
U. E. alle den peper, die becomen heeft, alsvoren herwaerts senden.

Tot Bantam is het picol mede op 10 realen geweest, dan alsoo wy de Chi
nesen geïnsinueert hebben (ter cause van seeckere monopolie ende verhindc- 
ringe, die voor desen in den peperhandel gepleecht is) geen peper te copen 
noch laden, voordat wy gerieft zijn, op pene, dat die anders uyt haer joncken 
lichten souden, en hebben die van de joncken geen peper durven copen, noch 
laden, waerover denselven tot op 6 ende 6A reael ’t picol gedaelt is. Tot al- 
sulcken eynde was het, dat de voorgaende jachten per costi hebben gesonden, 
op hope, dat de vrese behendelijck in de Chinesen gebracht wesende, sy- 
luyden haer handen van de peper houdende, U. E. ’t selvige daerdoor tot rede- 
lijcken pryse becomen soude. Ick hope ende vert rouwe, dat by U. E. ende de 
vrienden sooveel ten besten in de saecke gedaen wesen sal, als den standt al
daer gedoocht ende met recht geschieden can, waertoe ons gedragen ende 
verlaten.

Wy verstaen, dat costi weynich afftreck in de Chinese waren sy, niettegen- 
staende alles seer goetcoop is. Soder ten ontfanek van desen noch eenige Chi
nese waren tot goeden pryse oft goetcoop veyl sy, sal U. 1. opcopen, wat be
comen can ende alles met eerste gelegentheyt herwaerts senden, want tot 
Bantam sijn alle de Chinese waren seer dier.

Met dit schip gaet een kiste met 8000 realen in comptant tot opcoop van 
peper, rijs, Chinese waren ende andersins. U. E. sal deselvige daertoeemploy- 
eren, doch soo noch wel versien sijt ende ’t geit daer niet nodich is, oft niet 
vertrout dient, sal ’t selvige weder herwaerts senden.
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’t Is sonder twijffel, dat de joncken daeromme U. E. gemolesteert zijt ge
worden, door d’ Engelsen aengehaelt ende geplundert zijn, want ick en bebbe 
niet connen vernemen, datter van d’ onse yemant gemoeyt is, maer ter con
trarie wel verstaen, doen ’t jacht Jacatra met de joncke van Godia Baba van 
Jambi quam, in compagnie van meer dan 10 joncken, datter alsdoen in de 
Straet van Palimban door een Engels schip met een jacht (die daer meer dan 
vier maenden gehouden hadden) drie joncken van haer geselschap aengehaelt 
wierden, gelijck die van Japara kennelijck is, daeromme hope, dat U. E. niet 
misdaen worden sal, doch de lieden, die de schade geleden hebben, sullen niet 
laten te onderstaen off de vergoedinge van U. E. becomen connen, gelijck hier 
gebeurt is, want wy sijn meer dan een jaer gemoeyt geweest om betalinge van 
seeckere deden, die by d’Engelsen uyt de jonck van Jacatra gerooft waren, 
’t Is wel verdrietige saecke, om de misdaet van andere soo groote molestie 
ende schande te lyden, dan wat connen daertegen doen? Wy moeten patiëntie 
hebben, totdat het de Heere versie, 't welck verhope niet langh duyren sall. 
U. E. en sal aldaer geen schade vergoeden, dan alsulcke, die kennelijck is dat 
van ons volck gedaen sy, ende byaldien de regenten daermede niet tevreden 
sijn, sal hem nochtans, als daer geen machthebbende, tegens haer niet stellen, 
maer continuelijck (de gelegentheyt hebbende) ’t meeste capitael scheep hou
den, ende soo de regenten hun met represalien valeren willen op ’t gene in 
huys is, staet sulex niet tegen. Laet haer gewerden. Siet het met goede oogen 
aen ende hout notitie van ’t gene souden mogen lichten.

Godia Ouloubalangh heeft ons drie missiven geschreven. Ick hebbe daer- 
op schriftelijck geantwoort ende gact daervan neffens desen copie. U. E. sal 
hem ’tselvige ten besten overtolcken. Sijn volck hebben hier van Wattingh 
Chinees 9 ellen root laecken becomen. Wy en hebben gans geen. Tot Bantam 
noch hier en is oock anders niet te becomen.

’t Succes van de reyse na de Mattaram sullen geerne hooren. U. E. sy ten 
hoochsten gerecommandeert alle mogelijeke neersticheden te doen, om licen
tie te becomen, soo die noch niet becomen hebt, dat weder vry ende vranek 
grote quantiteyt rijs opcopen moocht; ende licentie hebbende, cooptdansoo- 
veel als becomen cont ende sendt alles herwaerts aen, gelijck mede tot omtrent 
hondert lasten sout. Om rijs insonderheyt segge andermael, sal U. E. geen 
moeyte sparen, de regenten verthonende, soo de licentie geweygert wert, dat 
U. E. met al sijn gesti in dien gevalle genootsaect wesen zoude, van Japara op 
te breecken ende te vertrecken, mits ons metten eersten advijs gevende, opdat 
behoirlijck ordre stellen mogen ende ons den rijs niet en come te gebreecken.

Jacatra adi 11 Mey anno 1618.
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226. — JAPARA.
AEN DEN HEER GODIA OULOUBALANGH, GOUVERNEUR. PER JAVAENSE 

JONCK, 11 MEI 1618.

Seer voorsienige heer. Door U. E. volck sijn my drie missiven behandicht 
ende d’ inhoude overgetranslateert, waerop dese tot antwoort dienen sal. 
Eerstel ij ck wat aengaet de jonck van GodiaBaba, deselvige tot Bantam by my 
gebracht wesende met een missive van de oppercoopman Souri van Jambi, 
daerinne verhaelde, hoe den coninck van Jambi seer ernstelijck versocht hadde, 
dat men ditto Godia Baba de saecke voor dese reys vergeven sonde, soo hebbe 
hem ten welgevalle van ditto coninck gerelacxeert ende een schriftelijcke pas 
gegeven, omme met zyne peper te mogen varen ende die venten, daer ’t hem 
gelieven sonde. Doch vry ende ontslagen zijnde, soo hebben haren peper 
daernaer tot Bantam aen d’ onse vercocht tegens 7-i- reael ’t picol, ’t welck hun 
also betaelt is.

Wat aengaet de jonck van den Tommegon van Damma oft andere meer, die 
van eenige schepen aengehaelt oft geplundert mogen wesen, U. E. sy ver- 
seeckert, dat het van ons volck niet gedaen is, maer sal gelieven tegedencken 
ende considereren, dat doen ons jacht Jacatra met de jonck van Godia Baba 
neffens meer dan thien andere joncken van Jambi quamen seylen, in deStraet 
van Palimban rescontreerden twee Engelse schepen, te weten een groot met 
een cleen, diewelcke alsdoen ten aensien van alle de resterende joncken ge- 
lijck U. E. verstaen can van degene, die tot Japara ende Jortan wel gearriveert 
zijn, drie joncken uyt den hoop aenhaelden. Wat joncken het geweest zijn 
ende wat daermede gedaen hebben, wete niet, maer waerschijnlijck is het, dat 
daeronder de jonck van den Tommagon van Damma geweest zal zijn ende dat 
noch meer (soo ’t hun doenlijck ware geweest) aengehaelt hebben souden. 
Hierover wil U. E. vriendelijck gebeden hebben, ons volck aldaer residerende 
aen haer personen oft goederen, om de misdaet van Engelsen, Fransen oft 
andere gedaen, niet te moeyen noch oock niet toe te staen, dat gemoeyt oft 
hun eenige overlast aengedaen werde, ende soo ’t by gevalle gebeurde (als niet 
verhope) datter eenige joncken onder den coninck van Mattaram sorterende, 
van d’onse aengehaelt oft geplnndert wierden, sijn wy bereyt (gelijck mits 
desen belove) alsulcke misdoenders exemplayrlijck te straffen ende de schade 
ten vollen te voldoen.

Alhoewel het by geval toegecomen is, datter twee Chinesen van 
met groff geschut doodt geschoten zijn, is my sulex nochtans seer 
bedaneke U. E. seer hoochelijck, dat de saecke sonder eenige boete geperdon- 
neert heeft.

Wat aengaet den tol, die vanwegen den coninck van Mattaram versoect,
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doen ons volckeertijts in Japara gelaten wierden, is ons den handel vry, sonder 
eenige lasten oft tollen toegeseyt ende geaccordeert, welcke vryheyt den 
coninck van Mattaram selffs tot verscheyden reysen geconfirmeert, geaccor
deert belooft heeft.

U. E. sullen gelieven te gedencken, dat daertegen oock niet ondanckbaer 
geweest zijn, maer de vryheyt met verscheyden ende vele schenckagien erkent 
hebben, als namentlijck hoe onder andere een schone mctale stuck aen Zyne 
Majesteyt vereert hebben als op eenige schepen gevoert wert, ende oock den 
coninck gegeven is, hetwelcke allene ongelijck meer waerdich is, dan off een 
groten toll betaelt hadden. Is dese deucht alrede vergeten ende begeert Zyne 
Majesteyt de beloften ende de gegeven vryheyt niet langer te houden oft te 
geven, wat connen daertegen doen dan vriendelijck te bidden, dat U. E. ge
lieve Zyne Majesteyt de vorige belofte te doen gedencken ende alsoo ten 
besten te handelen, dat de begonnen vruntschap ende de negotie van tijdt tot 
tijdt meerende meer vermeerdere, ’twelckGodt geveende van herten wensche?

Van de vereeringe, ons toegesonden, bedancken U. E. seer. Met brenger 
deses senden een stuck sandelhout wegende 88 catti, 6 stucx goulongh ende 
een stuck cassa, ’t welck in danck gelieve aen te nemen.

Van den oppercoopman van Japara verstaen wy, dat hy in lange geen rijs 
heeft mogen copen, niet wetende om wat redenen oft wat d’oorsaeck sy. Ick 
ben van meninge, alsnu een schip derwaerts om rijs te senden, ende van de 
Moluques, Amboyna ende Banda sullender dagelijcx noch meercomen. Der- 
halven sy U. E. vriendelijck gebeden te vervoirderen, dat ons volck licentie be- 
comc, omme onsen nootdruft ende gerieff te mogen copen ende uytvoeren, 
ejaeraen ons sonderlinge vruntschap geschieden sal, die bereyt sijn, t’allen 
tyden te erkennen. Dit verbot en dient niet lange te d lieren, want soo ons al- 
daer den rijs onthouden wert, genootsaect wesen souden, Japara te verlaten 
ende andere finantie te soecken.

Adi 1 1 Mey anno 1618 in Jacatra 1).

Per ’t schip de Bergerboot ende ’t jacht Jacatra hebben van U. E. verschey
den missiven ontfangen endedaerdoor verstaen, wat in die quartieren passeert, 
’t Gene hier ommegegaen is, soude te langh om verhalen sijn, derhalven ge- 
drage my (de tydinge aengaende) aen 't rapport van de vrienden.
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De peper ende andersins in de Bcrgerboot gescheept, alsoock ’t gene door 
de vrienden uyt tweejoncken gecocht ende betaelt is, hebben ontfangen ende 
issecr wel te passé gecomen tot depessche van ’t achtste schip, de Goede For- 
tnyne genaempt. De Heere wilse alle in salvo geleyden. De lindesack met 50 
catti peper en heeft niet meer dan 47 catti gewogen op de daecsie van den 
coninck van Bantam, daermede ons alle den peper gelevert ende toegewogen 
wert, ’t welck een groot ende notabel verschil is; derhalven dient U. E. ’t ge
wicht, soo ’t doenlijck is, met d’ eerste t’ cgaleren.

Alsoo ’t jacht yacatrciy de Bergerboot noch Vlissingen omtrent Lucipara 
niet en vonden, is de jonek van Godia Baba by den hoeck van Bantam ge
bracht. Soo haest U. E. pas ende missive gelesen hadde, hebbe ditto jonek ont
slagen ende een schriftelijcke pas gegeven, dat vry ende vranek varen, keeren 
ende haer peper vercopen souden daer ’t hun gelieffde. Ontslagen wesende, 
soo sijn zy niet naer Japara, maer tot Bantam op de rede gelopen, ende naer- 
dat daer drie dagen waren geweest ende gesien hadden, hoedatter menichte 
van peper in ’t landt was ende geen gecocht wierde, alsoo wy met die van 
Bantam in questie stonden ende apparent scheen, dat in oorloch geraecken 
souden, hebben selffs haer peper comen veylen ende die aen heer Buysero 
vercocht tegens 7-J reael ’t picol. De peper van de jonek van Intche Moeda is 
tot Jacatra betaelt tegen 7 realen ’t picol, gelijck de merct doen ter tijdt tot 
Bantam was, doch hy heeft tot Japara met zyne vrienden soo leelijck gesien 
ende soo veel weten te doen, dat hun per ordre van den generael Reael door 
van der Marct noch 500 realen op den hoop toegegeven is. De Sabandaer 
ende andere van Japara (scyt van der Marct) sijn mede niet wel tevreden, dat 
Godia Baba sijn peper tot Bantam vercocht heeft, omdat deselvige tot Japara 
ende Jortan 12 en 13 realen ’t picol was geldende, soodat het die van Jambi 
ende andere, welke derwaerts peper hebben gevoert, wel geluct is.

De questie met die van Bantam is dit jaer bycans op ’t hoochste geweest, 
’tlssoo verre gecomen, dat den pangoran vrede oft oorloch heb aengeboden 
ende d’een o ff d’ander affgeeyscht. ’t Scheen, dat het maer aen d’eerste 
stach en seylde, off dat reciprochen arrest deden, als den pangoran gedaen 
hadde. Reciproche arrest te doen souden niet naergelaten hebben, doch den 
pangoran heeft zijn trots ende de moet laten vallen ende van zijn boosheyt 
(wel te verstaen uytterlijck) gedesisteert, eer het daertoc gecomen is, ende dat 
(so men seyt) door toedoen van de jongen coninck ende alle adel van ’t landt.

Om des persoon van Hans de Deckers wille, die in ’t hoff van den pangoran 
gevlucht was ende den coninck geensins wederleveren wilde, alsoock omdat 
verstaen bydeFrancen onder onsegewoonlijeke vlaggeseergerooft is, hebben 
wy het schip St. Michiel uyt St. Malo omtrent 3 mylen van Bantam in arrest 
genomen ende gehouden. Hiertegens heeft den pangoran van Bantam, soo
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omme ons van ditto schip te doen desisteren, alsoock om met den peperzynen 
wille te doen (daertoe het scheen alsnu een zeer schone deckmantel becomen 
hadde), verboden, dat ons geen peper meer gelevert weide, jae selffs niet de
gene, die gecocht ende betaelt hadden, alsoock dat geen peper meer affsche- 
pen en souden, soodat de Goede Fortuyne, die ten bal ven geladen was, gc- 
nouchsaem in arrest bleeff leggen. De saecke ten diepsten ingesien zijnde, 
conden geensins resolveren van ons recht te desisteren, maer wierde goet- 
gevonden ten uytersten te persisteren. Hierover hebben van den pangoran 
licentie om te vertrecken geeyscht, ende alles van Bantam gelicht, ’t Vertreck 
oft ’t blyven wiert aen ons gestelt, doch eer het jonexte volck gelicht was, 
heeft den pangoran (als voren) ’t blatgen gekeert ende aengeseyt, dat blyven 
souden: hy wilde ons naer desen goet tractement aendoen, waerby desaecke 
voor die tijdt gebleven is.

Om de reprochc, welck Hendrick Janszen doet, mach U. E. wel heusselijck 
laechcn, want by desen verclare, hoe groot ende machtich Siam ende Patana 
sijn, soo en conncn nochtans in d’Indischen Stact van de Vereenichde Neder
landen qualijck een enckelde steen verstrecken, daer d’armoede van Jambi 
een goede pilare begint te sijn. Voorwaer wy souden ’t tot Bantam, sonder de 
goede sccoursen van U. E., slecht gehadt hebben. Veel jaren is de guyterye tot 
Bantam onderhanden geweest. Wat cynde de saecke nemen wil, sal den tijdt 
leeren.

Eer de donder van de pangoran uytberstede, was de peper tot op 48 realen 
de thien sacken gedreven. Niet min dan op 6 oft 7 realen de sack ware zy ge- 
comen, soo het disseyn van de fielten ware geluct ende wy sulex met gewelt 
niet belet hadden. In ’t landt van Bantam sijn wel 40.000 sacken peper over
gebleven ende daer en is in drie maenden geen gecocht. In die tijdt is sy op 
diversche prysen gehouden, te weten, van 48 is door de troubel tot op 30 ge- 
daelt, ende doe de twee Chinese joneken arriveerden, wierde datelijck weder 
op 43 gehouden. Naerdat onse questiescheen beslecht te sijn, hebbe behende- 
lijck doen onderstaen, oft tot redelijeken pryse door faveur ende assistentie 
van ’t hoff pertye peper souden connen becomen, omme een advijsjacht met 
de goede tydinge van ’t verdrach naer huys te senden, dan ’t quam weder op 
d’oude guyterye uyt. Hierop hebbe (om de fielten te dringen, dat wy goede 
pertye peper tot redelijeken pryse op voorraet becomen souden) de Chinese 
joneken door de vrienden van de Suyder Eendracht en den Witten Beer (die 
daertoe expres gehouden werden) doen insinueren, dat hun wachten eenige 
peper te copen off laden, voordat wy gerieft zijn, op pene, dat die uyt hare 
joneken gelicht worden sal. Hoe dit den pangoran met de syne bevalt, can 
U. E. wel considereren.

Twee maenden lanek isser nacht ende dach gepractiseert, wat doen sullen;
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veelderley personages worter gespeelt, om ons te doen diverteren, doch alsoo 
wy malcanderen wel kennen, sal ickgeensins affstantdoen. Dejoncken leggen 
en sien ende dorven geen peper laden. De roep van de prijs is weder van 43 tot 
op 30 en 32-i gedaelt. Dan alsoo ick ordre gegeven hebbe, omme tot dien 
prijs te copen, wilt men (500 sacken gecocht sijnde) weder tot 35 rysen, soo- 
dat de coop in dier voegen door de monopoliers beleth wiert. D’ uytcompste 
sal den tijdt leeren.

Naer Japara ende Jortan hebben ordre gegeven, alle den peper aldaerop te 
copen, ende omme deselvige tot redelijcken pryse te becomen, hebbe de Chi- 
nesen mede doen insinueren geen peper te vervoeren ende seeckere jachten 
by haer joncken geleyt. Dan alsoo de vrienden ’t uyterste niet durven doen oft 
te haestich geweest zijn, hebben zy de peper in Japara van de Chinesen weder 
gecocht tegen 12 realen ’t picol ende in Jortan tegens 10 realen, ’t welck ons 
tot Bantam vry wat veel verachtert ende de monopoliers een grote styvinge is. 
’t Sal in Jambi (duchte ick) mede veel verhinderinge veroorsaecken, doch het 
quaet, dat sulcx in Bantam veroorsaect heeft, hope wel te verwinnen. Opdat 
U.E. sie, hoe nodich de secourssen van Jambi sijn, hebbe goetgevonden alsoo 
sommierlijck te verhalen, wat molestie, hinder ende swaricheyt ons tot Ban
tam in den peperhandel aengedaen wert, biddende dat ons naer uyterste ver
mogen met een goede quantiteyt peper secondere.

Ende op de goede hope, welck hebbende zijn, dat alrede een goede pertye 
peper op voorraet heeft ende mettertijdt noch meer becomen sal, hebben goet
gevonden, derwaerts te senden de schepen de Bergerboot, de Jager, ’t fregat 
Ceylon ende de smack. De jachten sal U. E. gebruycken, om daermede de Bcr- 
gerboot te laden.

Tot incoop van den peper senden wederomme 44 cassen met cangans, S000 
realen in comptant met eenige andere deden als per facture, (J. E. ten hooch- 
sten recommanderende alle den peper op te copen die becomen can, want 
vooreerst hebben tot Bantam geen beterschap te verwachten, endesal de peper 
mettertijdt noch hoger lopen dan die tot Japara ende Jortan gecocht is, daer- 
op rekeninge maecken mach.

Ick verstae, datter in Jambi een Chinese joneke is. Veel Javaense ende 
andere achte daer om peper comen sullen. U. E. sy ten hoochsten gerecom- 
mandeert, alles op te copen dat becomen can. Prevenieert dejoncken sooveel 
doenlijekis,ende soo U.E. met dreygementen te wege brengen can, dat haer 
peper vercopen ende geen vervoeren, ’t sal my aengenaem ende de Compag
nie seer proffitabel sijn.

Alsoo in Jambi noch nieuw sijn ende ’t nauste niet wel wete wat den stant 
aldaer verdragen can, soo is ’t, dat voor dees tijdt geen pree hijs ordre gevende 
sijn, omme ten uytersten te procederen ende den peper uyt de Chinese joncken
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als andere tot redelijeken pryse te lichten, maer sal my op U. E. goeden yver, 
verstan t ende discretie verlaten, alsoo volcomentlijck vertrouwe, gelijck wel 
bevonden hebbe, dat niet gebreecken sal te doen dat ten besten van de Gene
rale Compagnie gedaen dient ende gedaen worden can. Mits desen geve U. E. 
volcomen commissie, omme sooveel oft soo weynich te doen als metten an
deren geraden vinden sal. Soo U.E. met uytstroyende dreygementen sooveel 
doen cost, dat de joneken pertye van haer peper vercochten, sonde goet- 
vinden, dat haer de resterende liet behouden ende een vrye pas tot recom- 
pense gave.

D’Engelsen hebben wel vier maenden met een schip ende jacht omtrent 
Lucipara gelegen, alle joneken aenhalende, die becomen conden. Uyt een 
jonek van Damma hebben sy den peper gelicht alsmede uyt een ander van 
een seker geschoren Chinees, daerover ons volck in Japara seer gemolesteert 
wert, jae, sijn met een amock gedreycht geweest. Soo ’t gebeurde, dat d’En- 
gelsen sulex omtrent Jambi mede onderstonden ende U. E. eenich voirdeel oft 
dienst doen cost, omme de joneken te beschermen, in zijn protectie te nemen 
ende te bevryden, laet sulex niet naer, maer doet het met macht, soo deselvige 
heeft ende nodich is.

Met de Bergcrboot oft een van d’andere jachten, naer dat best geraden vint, 
sal U. E. gelieven tytelijck herwaerts aen tesenden een goede quantiteyt peper 
tot behulp van depessche van d’eerste schepen, op aventuyroffonsen handel 
tot Bantam niet wel gelucte, want het secours in ditto gevalle voor ons een 
schonen troost ende voor de monopoliers een groot afbreck is.

Dat de Portugesen ende den Chinesen tolck trachtendesijn, ons aldaer met 
haer bose daden seer odieux te maecken, gelovc seer wel. maer wat redenen 
de capiteyn Moor van Jambi heeft off hoe het compt, dat hy overal tegens 
U. E. is, connen niet wel begrypen. Wenste wel, dat door d’een off d’ander 
middel daerinne costen versien, ende sy U. E. gerecommandeert zijn beste 
daertoe te doen, ’t sy met herdicheyt, soeticheyt oft over de derde handt, na
dat geraden vint ende doenlijck sy.

In de Bergerboot sijn secckere gevangen Portugesen, welcke aengedient 
hebben, dat in Januario passado den voorsz. capiteyn Moor naer Malacca ge- 
sonden heeft, den Gouverneur persuaderende dat een fregat naerJambi senden 
sonde, omme de loge met behendicheyt by nacht affte lopen, die te plunderen 
ende’t volck te vermoorden, presenterende een paepier in ostage te laten, tot 
verseeckeringe, datter geen valscheyt mede gemenght ware ende de saeck wel 
succederen sonde. In teecken van waerheyt seyt desen gevangen, dat den 
Gouverneur hem versocht hebben sonde, om dit exploit te doen. Godt be
hoede de vrienden voor vileynen bosen verraet. Ick wete niet, wat van de 
saecke geloven zall. Was het seecker, sonde U. E. ordre geven, om de saecke
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tegens den capiteyn Moor alsoo door tc dryven, dat hem ende andere diergc- 
lijcke lusten benomen blyven souden, doch dewyle het onseecker is ende niet 
lichtvaerdich mogen sijn, sal U. E. de saecke voorsichtelijck simuleren. Dunct 
U. E. datter yets aen mach sijn off byaldien aldacr eenige andere swaricheyt 
is, die wy tegenwoordich niet souden mogen weten, soo soude geraden vinden, 
dat tot zijnder ende ons volex verseeckeringe voor de stadt Jambi houde leg
gen het jacht de Jager tot naerder ordre oft totdat een ander senden, mits 
dat het voorneemste capitael daerinne houde. Soo hiertoe resolveert, hout het 
jacht dan altoos slachvaerdich, het schip boven wel gesloten ende het volck 
altoos aen boort, gedenekende op den raedt oft voorslach, die den Chinesen 
tolck den coninck voor desen gaff, om een jacht aff te lopen.

My is hier door Javanen aengeseyt, dat die van Palimban mede een aenslach 
over landt voor hebben souden; dan kan het qualijck geloven, ende houde ’t 
selvige voor een Javaens pratgen, dewyle ons diergelijeke veel voorcomen. 
D’ Engelsen, Fransen, Chinesen ende Javanen hebben wy tot Bantam een tijdt 
tegens gchadt; jae, het scheen, off son ende maen mede tegens ons gelopen 
souden hebben, maer de Hcere heeft het versien. Wy hebben de crijgh door 
Goods genade ten dele gewonnen ende vertrouwe vastelijck, dat noch over alle 
onse vyanden floreren zullen.

Voren hebbe geseyt, dat de smacke met dese schepen is gacncle. Ick sende 
deselve expresselijck om advijs vandaer tc becomen, derhalven sal wel doen 
ende ons metten eersten daermede adviseren wat in die quartieren passeert, 
wat peper heeft ende noch hoopt te becomen.

Dewyle U. E. soo ernstlijck om zyne verlossinge schrijft, soo hebbe nietcon- 
nen noch willen nalaten, U.E. tc ontlasten. Abraham van Bree, oppercoopman 
van ’t schip de Bergerboot hebben daertoc gedestineert ende gecommitteert. 
U. E. sal denselven als ’t U. E. gelieft alles overtransporteren ende sich met de 
Bergerboot oft andere herwaerts aen vervoegen, mits ditto van Bree van alles 
wel informerende ende wel onderrechtende, doch versocckccndcbiddevriin- 
delijck, dat U. E. niet al te haestich vertrecke, maer eerst trachte noch een 
goede quantiteyt peper aff te schepen, opdat met geladen schepen herwaerts 
come, van Bree interim te meerder pracktijck become, wy ontset werden, de 
Compagnie goeden dienst geschiede ende U. E. meerder eere begae. ’t En sal 
zijn schade niet zijn. U.E. hoeden ende goederen by Brouwer gesonden gacn 
nevens desen.

't Is seer wel gedaen, dat U. E. naer Andrigiri schryven ende een clene ver- 
eeringe tot onderhout van vruntschap senden soude, want van meninge ben 
derwaerts alsoock naer Campher weder te senden.

Van Maleyse deden sijn tegenwoordich niet versien. Rosenobels, root 
laecken noch witte cassen hebben niet. Van ’t gene U. E. voor den coninck

I
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TIIOMASZ., SCHIPPER OP ’T SCHIP DEN WITTEN BEEIt,
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eyscht, senden drie picol spijekers, 2 stucken geel satijn, 2 inuscusballen ende 
2 spiegels, die oock slecht zijn, maer hebben anders niet connen becomen, 
noch oock geen inuscus meer, veel min swert noch groen fluweel, noch oock 
geen brede lemmets. Iets naer desen becomende, sal ’t U. E. gesonden worden.

Desen gaet alsnu met de schepen de Bergerboot ende de Jager', ’t fregat 
Ceylon ende de smack sullen cortelijck volgen, waermede de missiven van de 
coningen van Johor ende Jambi beantwoorden sullen.

In Jacatra adi 21 Me}’ anno 1618.

Soo een van de twee Chinese joneken, tot Bantam leggende, onderstaen te 
vertrecken off te verseylen, eer wy van de Chinesen geholpen ende metten 
anderen verdragen zijn, sullen U. 1. met het schip den Witten Beer mede seyl 
maecken ende met hun lopen, anekerende daersy anekeren, ende dat soo nae- 
by hun, dat ghyluyden by donekere nacht sien cont, off aneker lichten ende 
seyl maecken, ende byaldien seyl maecken, sult alsvooren lichten ende seyl 
maecken ende neffens hun seylen ende dat soo dickwils als sulex souden 
mogen doen, totdat ghyluyden in zee uyt het gcsicht van Bantam sonde 
mogen zijn.

Totdat uyt het gesichte van Bantam sijt, en sullen U. 1. die van de joneke 
niet aenspreecken ende soo ’t gebeurde, dat zyluyden off yemant van ’t hofif 
U. 1. aenspraecken, vragende, waeromme alsoo neffens de joneken sijn zeylen- 
de ende settende, sult hen aendienen, sulex te doen, omme, in zee gecomen 
wesende, te visiteren (alsoo het U. 1. niet vry en staet, sulex op de rede van 
Bantam te doen) off in ditto joneken eenige peper geladen zy, ende soo peper 
vindt, dat daermede handelen sult volgens ordre door den president gegeven, 
ende soo ’t gebeurde, dat de Chinesen hierover binnen de eylanden ende in ’t 
gcsicht van Bantam wesende, presenteerden de peper, die in haer joneken 
souden mogen hebben, te vercopen, sult deselvige aennemen ende tegens 30 
realen de tien sacken betalen, mits wel lettende, datter geen peper in de 
joneken blyve. Alle de peper gelost ende betaelt wesende, laet de joneken dan 
vaeren daer ’t hun gelieft.

Uyt het gesicht van Bantam, buyten Poule Babi met voorsz. joneken comen- 
de, sullen U. 1. een goet stuck in zee wesende, ditto joneken doen strijeken
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ende deselvige van petacq tot op de kiel toe doen visiteren ende alle de peper, 
die dacrinne vindt, in u schip overnemen, mits deselvige perfect doende wegen, 
betalende voor veder sack niet meer dan twee realen van 8cn, ende dat tot 
amende, dat onse vorige insinuatie niet naergecomen zijn ende ’t uyterste 
hebben willen versoecken.

Vooral wort U. 1. by desen ten hoochsten bevolen, wel toe tesien ende voor 
tc comen, dat die van de voorsz. joneken aen hare personen geen overlast ge
daen en werde, noch dat hacr geit oft andere goederen geensins vermindert 
oft beschadicht werde, ende om me d’ insolentie van ’t volck als andere onrede- 
lijckheden voor tc comen, soo en sult geen ander volck in de joneken laten 
gaen, dan die daer nodich sullen wesen om d’ selvige te visiteren, endesoo de 
visiteerders commissie passeerden, stilt hacr straffen ende de schade, die ge
daen souden mogen hebben, vergoeden.

U. 1. sy andermael gelast, de joneken wel nau tc visiteren, doende boven 
halen dat in de wcch is, ende alle de peper dacruyt te lichten, opdat niet en 
roemen, gelijek die van de jonek van nachoda Soussay hebben gedaen, datter 
meer ingebleven dan uytgclicht sy, ende alle de peper gelicht ende betaelt 
wesende, sult ghyluyden de joneken laten verseylen daer ’t haer gelieft, lopen
de weder met het schip den Witten Beer na de rede van Bantam toe, doch sult 
het buyten d’ordinarie rede van Bantam setten ende aen landt niet varen, 
voordat expres ordre ende ad vijs van ons becompt.

Ingeval d’Engelsen oft Fransen onderstonden de voorsz. joneken te con- 
voyeren ende U. 1. daervan te weren, soo sult hun vriendelijck aendienen, dat 
hun gelieve hacr met de joneken niet te bemoeyen, veel min te onderstacn 
ons van onse rcchtvaerdige pretentie te frustreren, alsoo ghylieden anders ge- 
nootsaect wesen soudet, ’t recht van uwe meesters met gewelt te vervolgen, 
protesterende onschuldich te sijn van d’onheyl ende schade die dacrover 
sonde mogen volgen, als wesende door haerlieden tot gewelt gedwongen; ende 
byaldien d’Engelsen oft Fransen niet desisteeren, soo sult haer met gewelt 
verdryven ende de voorsz. ordre tegens die van de joneken, volgens d’ in
sinuatie haerlieden over 2 maenden meermalen gedaen, executeren, al wacr 
’t oock, dat by de Engelscn eenich volck in de voorsz. joneken gestelt wierde 
ende een Engelse vlagge van deselvige lieten waeyen.

In Jacatra adi 29 Mey anno 1618.
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229. — BANTAM.
AEN GU1LLLAME CHEVALIER, GECOMMITTEERDE WEGEN DE COMPAGNIE 

VAN ST. MALO, 29 MEI 1618.

230. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURI, PER FREGAT CEYLON ENDE SMACK, 1 JUNI 1618.
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Hoe het schip St. Michicl in arrest genomen ende gecontinueert hebben 
gehadt, eerstelijck om me den persoon van de Decker, U. E. generael, te be- 
comen ende ter anderen tot indemnatie van ’t gene die van de Generale Oost- 
indische Compagnie der Vereenigde Nederlanden overgecomen wesen mach 
oft noch soud mogen overcomen door de Arabische, Gouseratse ende Moorse 
schepen by U. E. aengehaelt ende geplundert onder onse gewoonlijeke vlagge, 
is U. E. voor desen geseyt. Ende alhoewel het voorsz. schip St. Michiel door 
U. E. ende U. E. volck sonder reden geabandonneert ende verlaten is, hebben 
’t selvige diesniettegenstaende tot noch toe alsoo gelaten, als het by U. E. ver
laten is, sonder eenige ruymen te openen oft eenige goederen aen te tasten, 
om nader bescheet te becomen. Dan alsnu considererende, dat het schip ende 
de goederen die daerinne mogen zijn door lanekheyt van tijdt consumeren 
ende vergaen, hebben U. E. daerover by desen willen verwittigen, hoe geresol- 
veert zijn, het voorsz. schip met allen ’t gene daerinne om ende aen is, onder 
behoirlijeken inventaris aen te nemen, omme alles ten besten van diedaertoe 
gerechticht sullen wesen, te benifitieren; derhalven versoecken, dat U. E. ge
lieve eenige personen van de syne te committeren, omme van alles, datter be
vonden werden mach, behoirlijeke aenteeckeninghe te doen ende kennissete 
dragen, waeraen ons vruntschap ende (J. E. meesters dienst geschieden sall.

Van de gene, die U. E. gedwongen hebben het voorsz. schip te verlaten, sijn- 
der eenige personen in ’t selvige wedergekeert. Soo U. E. deselvige tot de 
equipage ende onderhout van ’t schip St. Louys oft andersins van node heeft 
ende weder gelieft te hebben, laet se halen. Zy sijn tot uwen dienste ende 
sullen U. E. gelevert werden.

In Jacatra adi 29 Mey anno 1618.

Nevensgaende is copie van d’onse gesonden de Bergerboot ende Jager. 
Tsedert hebben van U. E. niet vernomen. Daer zijn tot Bantam twee Engelse 

•jachten van Jambi aengecomen, dewelcke uytgeven, dat die van Malaccamet 
acht fregatten aldaer op de reviere geweest zouden sijn, veel huysen onder- 
weech verbrant hebben, macr tot boven aen de stadt Jambi niet gecomen



394 Jambi, 1 Juni 1618.

r

i ■.

C,

i
*.)

N:

i

■h
. I

I

I

jv

• Vj 

ƒ

■ 1

I

S'
■

wesen zouden door verhinderingh by haer cleenste jacht (dat op de riviere 
lach) gedaen. Seggen oock by U. E. in die tijdt twee mannen herwaerts acn 
met een prauw gesonden wesen souden, ende alsoo men deselvige hier niet ver
nomen heeft, presumeren zy, datse van de Portugesen (’t wclck Godt niet en 
geve) genomen sijn. Watter van is, sal den tijdt leeren.

Desen gaet alsnu per fregat Chcylon ende de smack, dewelcke door indis
positie van de schipper Struyff vry wat langer getardecrt hebben, dan my licff 
is. Ccylon sal U. E. gebruycken, omme de peper van de reviere te doen brengen, 
ofif anders, soo d’occasie voorvalt, om op den vyandt yets naer zijn doen te 
attenteren, want dit fregat oft jacht uytermaten wel beseylt is; doch soder geen 
apparentie is, omme yets te connen verrichten ende byaldien op de reviere 
mede niet nodich is, sal U. E. ’t selvige off andere met zynen last van peper 
herwaerts senden, opdat te vergeeffs geen tijdt en slyte. De smack sendt die 
metten eersten op ’t alderspoedichste weder herwaerts met advysen van de 
stant aldaer, wat tydinge datter is, maer insonderheyt, wat peper U. E. heeft 
ende noch verhoopt te becomen, waeraen ons sonderlinge vruntschap ende 
de Compagnie dienst geschieden sall.

Met myne voorgaende hebbe geadviseert, dat alsnu beantwoorden sonde 
de brieven van de coningen van Johor ende Jambi, alsoock die van capiteyn 
Moor, doch alsoo hare missiven hebbe doen o verlesen, bevinde, dat den ouden 
coninck onder andere claecht, hoe tegens gemaect contract door U. E. aen- 
getastende de peper gelicht is uyt drie Chinese ende een Siamse jonek, vragen
de wat manier van doen dat is. Soo is ’t, dat my voor best gedacht heeft, 
d’antwoort noch wat te vertrecken, ter oorsaecke, dat voor dees tijdt niet ge
raden vinde, schriftelijck in generale terminen sonder onderscheyt tc beloven, 
dat sulex niet meer gebeuren sall, gelijck op excuse van ’t voorgaende wel 
vereyscht geconcludeert te werden. Wy dienen eerst door alle swaricheden 
te sijn. De missiven van den jongen coninck ende capiteyn Moor houden niet 
anders in dan complimenten n effens versoeck, dat men op des conincx 
stromen geen Portugesen noch andere moeyen, maer in zee onsen willedaer- 
mede doen souden. Ons gebreck sal U. E. excuseren met een swygen oft mon- 
delingh met eenige vereeringe op de grote occupatien, die hier soo door qucstic 
met Bantam als andersins hebbende zijn, naer dat U. E. geraden vindt. Naer 
vereeringe ende niet naer onse brieven is ’t meeste verlangen. Dacromme 
dunct my (onder correctie) best te zijn, dat U. E. een redelijeke vereeringe van 
onsentwegen doe. Isser raedt toe, maect oock vruntschap met den capiteyn 
Moor. Soo niet,sy U.E. gerecommandeerd voor te comen.datzynevyantschap 
de Compagnie niet hindere.

Den coninck van Johor adviseert, hoe d’Atchijnder Pahangh ingenomen, 
sijn soon ende andere adel vervoert heeft, waerover assistentie versoect, pre-
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senterende daertegens onse begeerte vol te doen, soo sijn soon weder becomen 
conncn. Alsoo per contract aen ditto coninck verbonden zijn, valt het be- 
swaerlijck, daerop te antwoorden. Soo aldaer yemant van desconincx volck 
is oft byaldien U. E. compt te schryven, seght hun aen, dat wy den coninck 
eerlange sullen doen besoecken ende per expresse antwoort senden, temeer 
dewyle sulcx van de Mayores gerecommandeert wert ende oock van meninge 
ben, den handel op Campher te doen versoecken.

Wy verstaen, dat van de reviere van Palimban eenige peper begint aff te 
comcn, ende dat daerover aldaer twee Chinese joncken aengecomen wesen 
soutien. Compt het gelegen, lact een van de jachten herwaerts comende, en 
ledich wesende, eens ondersoecken, wat daer van is. Vergeet oock Andrigiri 
niet, soo het den tijdt gedoocht ende eenige apparentie verneemt.

Om was sijn hier dickwils seer verlegen. Soo aldaer tot redelijcken pryse 
ycts te becomen is, gelieve ons van goede pertye te versien.

Ten besluyt van desen sy U. E. andermael ten overvloet ten hoochsten ge
recommandeert alle den peper op te copen, die eenichsins becomen can. 
Spaert daertoe geen moeyten, arbeyt noch diligentie, gelijck voor desen zeer 
wel gedaen heeft, doch vercht de vrunden niet meer, dan de vruntschap ver
dragen can, sonder nochtans in de scrupule van Hendrick Janszens missive 
te treden.

Met de Bergerboot hebben drie gevangen Portugesen gesonden; sijn der van 
d’ onse in Malacca gevangen, sal U. E. onderstaen, off d’onse daermede be
comen can; soo niet, ditto Portugesen weder herwaerts senden.

Tsedert onse voorgaende schryven heeft ons volck tot Bantam gecocht om
trent 2000 sacken peper a 32 ende 35 realen de 10sacken, waermede ’t copen 
door ’t subijt rysen weder geschort is. De nachoda van een van de Chinese 
joncken is hier by ons oock geweest (voor uyterste raedt, naer ’t schijnt), veel 
voorslagen doende, omme licentie te becomen, dat peper soude mogen uyt- 
voeren. Ick hebbe hem geseyt, dat ons eerst aen 10.000 sacken tegen 32 realen 
de 10 soud helpen ende dat dan sooveel vervoere als zijn jonek laden can off 
haer geit verstreckc, macr dat anders niet toestaen sall, datter een sack ver
voert werde, waermede wederom na Bantam gekeert is. De Chinesen tot 
Bantam dese antwoort vernemende, sijn niet weynich beroert, alsoo onder hun 
veel peper hebben, die haer vry wat meer cost. D’ uyteompst van desaecksal 
den tijdt leeren.

In Jacatra adi pri
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’) Niet ingevuld (een getal blijkbaar).

231. — JAMBI.
AEN A. VAN BREE, OPPERCOOPMAN ENDE I'LORES HERES, SCHIPPER OP ’T 

SCHIP DE BERGERBOOT, 1 JUNI 1618.

232. — JHOOR.
AEN DEN CONINCK, 3 JUNI 1618.

Naer U. E. vertreck met het schip de Bergcrboot, sijn berecht geworden, hoe 
dat hierdoor U. E. van 165 bossen tin onder cognoscement van Heer Comans 
ontfangen, niet meer gelcvert en sijn dan 120 bossen, soodatter omtrent 25 
picol te cort comt, waervan naer wy van goeder handt verstaen omtrent 20 
picol op de merct van Jacatra onder de Javanen vercocht ende gecocht is, ’t 
welck niet hebben willen noch connen nalaten U. E. te adviseren, alsoderaen 
de leverantie te veel te cort comt ende d’ ontrouwe van degene, die sulex ge- 
daen hebben, te groot is. ’t Gebreck is by provisie tot U. E. last ende verant- 
woordinge te boeck gestelt, derhalven sult wel doen ende onder U. E. volck 
neerstelijck vernemen, by wie oft dewelcke soo groten faulte begaen is ende 
ons daervan bescheet geven, mits het cognoscement voldoende.

In Jacatra adi primo Juny anno 1618.
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Zeer doorluchtige Heere. Uwe Majesteyts missive is ons door ... . ’) wel 
behandicht ende hebben d’ inhoude verstaen. Het is ons van herten secr leet 
dat Uwe Majesteyts joneke soo ongeluckich geweest is. datsc door ons volck 
(die uwe oude vrunden sijn ende altoos verhopen te blyven) bcschadicht is ge
worden. Soo de faulte aen onse zyde is, sijn w/'bereyt volgens contract alle 
de schade te voldoen. Dan alsoo berecht ben, het ongeluck toegecomen is, 
doordien seeckere Macassaren onderstonden ....'-) van ons volck (die in de 
voorsz. joneke geseth waren, terwyle d’ orancays naer ’t schip by den capiteyn 
gevoert wierden) te vermoorden, dunct my geen recht wesen sonde, voor de 
misdaet van andere te boeten. Derhalven versoecke, dat Uwe Majesteyt ge
lieve, wat nader te ondersoecken, hoe het toegegaen is ende desyne niet meer 
gelooft*dan d’ onse te geven.

Tot onderhout ende augmentatie van d’oude vruntschap ben ick van 
meninge eerlange Uwe Majesteyt met een expres schip te doen besoecken, 
als wanneer mondelingh op de saecke geconfereert ende ’t recht, ’t welck my
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onderwerp ende bereyt sijn te voldoen, beter gevonden sal connen werden. 
Derhalven sal ’t hierby laten. Interim gelieve Uwe Majesteyt het nevens- 
gaende in teecken van vruntschap aen te vaerden. Godt geve Uwe Majesteyt 
geluck ende welvaert ende vermeerdere synen staet.

In Jacatra adi 3 Juny anno 1618.

233. — ATCHIJN.
AEN HEER COMANS ENDE CASEMBROOT, YEDER EEN GESONDEN, PER 

DEN SEEWOLFF, 7 JULI 1618.
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Tsedert U. E. vertreck hebben wy van die quartieren niet vernomen, der
halven dies te corter wesen zullen. Desen gaet per ’t schip den Seezvolff, welck 
goetgevonden hebben, op de belofte by den coninck van Atchijn gedaen, der- 
werts te senden, hopende dat hetselvige neffens de Valck volladen werden 
sal, welck Godt geve.

Met dit schip senden wederomme drie kisten geit, inhoudende 24.000 realen 
volgens cognoscement daervan zijnde. U. E. sy andermael ten overvloet ge- 
recommandeert, niet allene alle mogelijcke diligentie te doen omme ’t effect 
van des conincx belofte ende den handel in Ticco ende Priaman te becomen, 
maer oock om te verhinderen, dat d’Engelsen neffens ons het siap van den 
coninck niet becomen, want anders souden aldaer niet veel goets connen 
doen. Tot desen eynde sal U. E. aen den coninck van Atchijn ende andere, 
die yets vermogen, een goede schcnckage doen, gelijck voor desen geordon- 
neert hebbc.

Ick hope, dat den peper door U. E. oft heer Casembroot in Atchijn al op- 
gecocht wesen zal, ’t welck seer gaerne met den peper vernemen sullen. Cah 
U. E. d’Engelsen van Priaman ende Ticco niet weeren, soo zy U. E. gerecom- 
mandeert alle vlijt ende naersticheyt in ’t werek te leggen, om de herten ende 
gunste van de voorneemste coopluyden alsoock van de gemene man metlieff- 
tallicheyt ende minne tot U te trecken, somtijts oock eenige clene vereeringe 
daerby doende, opdat U. E. ende ons volck voor d’Engelsen bemint wesende 
dies te meer peper gelevcrt werde, als tot eenen prijs neffens den anderen zijn 
copende; ende alsoo de vrienden de saecke vertrout is, en sal ick daervan niet 
breder sijn, maer my op haren goeden yver, naersticheyt ende diligentie ver
laten. Den prijs limitere mede niet. Met discretie sullen de vrienden na den 
tijdt daerinne handelen. Dit jaer is de peper in Japara ende Jortan tegens 12 
ende 13 realen het picol gecocht. Tot Bantam geltzy tegenwoordelijck 4-J-reael 
de sack. Sy ware over lange al op 6 realen de sack geweest, maer ick heb het

I
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Soo haest het schip claer zy, sullen U. E. van Bantam naer Atchijn ver- 
trecken, medenemende den Atchijnsen ambassadeur met syne suite ende 
bagage. In passant sult Ticco eerst aendoen, omme te sien oft aldaer yemant 
van d’ onse zy met des conincx van Atchijnssiap, ende sooderyemant met het 
siap is, sal U. E. aldaer blyven oft voirder naer Atchijn seylen, naer dat by den 
raedt goedgevonden worden sall, alle mogelijcke diligentie doende, om te 
helpen bevoirderen dat alle den peper opgecocht werde, die men becomen 
can, al waer ’t oock (als niet verhope) dat thien teylen voor de bhaer sout 
moeten geven. In Ticco geen volck van d'onse vindende, noch geen peper 
connende becomen, sal U. E. vandaer naer Atchijn seylen ende tot Atchijn

234. — INSTRUCTIE
VOOR DEN HEER ABRAHAM DE RASIERE, OPPERCOOPMAN, ENDE IIAVICK 

CLAESZ., SCHIPPER VAN ’T SCHIP DE SEEWOLFF, GAENDE NAER 
ATCHIJN, 7 JULI 1G18.

I

I

met gewelt belcth, dan tot 6 realen ende hoger sal se mettertijdt lopen, soodat 
geen quaetdoen cont, al waer ’t oock, dat de vrienden genootsaect wierden 
(als niet verhope) thien tayl voor de bhaer te geven.

U. E. sy gerecommandeert een van de twee schepen met zynen last hcr- 
waerts te senden soo haest doenlijck sy, ende soder apparentie is omme het 
tweede mede te laden, sal ’t selve daernaer ophouden ; soo niet, met een goede 
somme gelts naer de Cust senden, gelijck voor desen geordonneert hcbbc, ’t en 
ware, dat het geit tot redelijcken pryseaen Gouseratse deden, camphoraende 
andersins besteet worden cost. Soo dit geschieden can ende de peper aldaer 
gebreect, besteet het geit alsdan aen goede sorteringe Gouseratse deden ende 
pertye camphora, sonder deselve nochtans tot hogen pryse te copen, mits 
alles op ’t alderspoedichste herwaerts sendende, waeraen de Compagnie dienst 
ende ons vruntschap geschieden sall. In Banda sijn van d’onse wederomme 
twee Engelse schepen genomen, die vermeynt hadden, de Pouleronesen te 
seconderen. Het derde is niet te voorschijn gecomen, soodat gepresumeert 
wert, in de Boucherones gebleven is. Naer U. E. vertreck van hier is de Witte 
Beer naer ’t patria geseylt. Tertholen sal metten eersten mede vertrecken. De 
Heere wilse alle in salvo geleyden. De voirdere tydinge van ’t patria, de Mo- 
luques, Amboyna ende Banda, sal U. E. van de vrienden wel vernemen, waer- 
toe my gedrage.

Abraham de Rasiere, brenger deses, sal U. E. ten dienste van de Generale 
Compagnie gebruycken, daer het by den raedt goetgevonden werden sall.

In Jacatra adi 7 July anno 1618.
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helpen vervoirderen ende effectueren d’ordre voor desen aen den heer Cor- 
nelis Comans gegeven, waervan nevens dese copie gaet.

In d’ instructie voor ditto Comans gegeven, is onder andere geordonneert, 
dat soo men den handel in Ticco noch Priaman niet becomen cost ende in 
Atchijn oock peper gebraecke, dat ons volck dan met de Valck naer de Cust 
seylen soude ende het geit aen de Hase overleveren, doch in nevensgaende 
missive aen ditto Comans ende Casembroot gaet ordre, dat men naer de Cust 
niet senden sal, soo het capitael (den peper gebreeckende) aen Gouseratse 
deden ende eenige camphora besteet worden can, waernaer U. E. hem oock 
reguleren sall.

In Atchijn, Priaman, Ticco oft elders den voorsz. Cornelis Comans rescon
trerende, sullen U. E. denselven voor hooft ende president in den raedterken- 
nen ende respecteren, volgens d’acte van authorisatie denselven gegeven, 
ende in absentie van ditto Comans den heer Nicolaes Casembroot, tot Atchijn 
residerende, ende by overlyden oft absentie (dat Godt niet en geve) van hun 
beyden, sullen U. E. naercomen ende te werek stellen d’ ordre, die in nevens
gaende instructie ende missive gegeven hebben.

Nevens d’andere vrienden sy U. E. gerecommandeert, dat een van de twee 
schepen op ’t spoedichste vol peper geladen ende herwaerts gesonden werde.

Voirder gedrage my tot voorgemelde instructie, voorsz. Comans gegeven, 
neffens desen gaende, waervan d’inhoude ten besten van de Generale Com
pagnie sult helpen effectueren, alle mogelijeke diligentie doende, omme den 
handel in Ticco ende Priaman alleen te becomen ende alle andere Europise 
natie daervan te excluderen.

Des nodich sijnde, sullen de vrienden niet min, maer meer dan d' Engelsen 
geven, soo voor de peper als in schenckage aen den coninck ende andere. 
Laet dit de vrienden weten.

In Jacatra adi 7 July anno 1618.

Secr claer betoont ghylieden uwe malitie door d’ onbeschaemde logenen 
(vergeeft het my) daermede ons met missive van de 11 ende 12cn stantisbeschul
digd, want soder eenige vlaggen oft wapenen tot verachtinge van de Majes- 
tcyt van Vranckrijck door yemant van d’onse (gelijck ghy seght) vercocht 
zijn, waerom hebt ghy ons den man oft de lieden niet gewesen? Souden haer 
ten exempel van andere wel gestra t hebben, ende soo ghy de personen niet
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weet, waeromme can ’t dan U volck (die haer eere, plicht ende eed vergeten
de, sonder eenige redenen oft noot, het schip ende goet van hare meesters 
verlaten hebben) soowel als d’ onse niet gedaen hebben ? Waeromme hebt ghy 
u conincx vlaggen ende wapenen niet bewaert? Wie heeft U het schip doen 
verlaten? De Franse vlaggen ende schanscleden, die d’onse by ’t schip 37. 
Michicl gevonden hebben, sijn uwe gecommitteerde overgelevert, gelijck 
mede ’t gene voirder versochten, ende wat aengaetU volck, die ghy seght, wy 
aengetrocken ende gedebauscheert hebben, voorwaer U passien transporteren 
U buyten de behoirlijekheyt van een nobil geest, want U. E. is immers wel be
kent, dat het volck weder aen ’t schip 37. Michicl gekeert is, dewyle ’t selvige 
noch in arrest lach; ende sijn se te dier tyde daer gecomen, hoe connen wy se 
dan aengetrocken oft gedebausseert hebben? want van rechtswegen schuldich 
waren te gedogen, dat weder soo vryelijck aen haer schip quamen, als van selffs 
daeruyt gegaen waren; ende soo gesocht hadden, hun met overtollich tracte- 
ment aen te trecken, wy en souden se U. E. niet gepresenteert hebben, ick 
late staen weder leveren, gelijck nu doende sijn, ende sal U. E. alle de syne 
nevens desen met zyne gecommitteerden gewerden.

Opdat niet schynen soude, pretenderende waren, ’t gene U. E. sochte ons 
op te leggen, hebbe U. E. voorgaende missive van den 3C“ April niet beant- 
woort. Waertoe was die vrage nut? Wat bediede ’t ondersoeck, dat ghylieden 
met 37. Louys gedaen hebt? Wat behoedde U. E. schriftelijck oft mondelingh 
t’ondersoecken, dat alrede metterdaet gesocht ende gesien haddet? Wat ver
let h hebben wy ’t schip 37. Louys oyt gedaen? Ende ’t en ware dat37. Michicl 
om Deckers wille gearresteert ware geweest, dat schip soude al naer Vranck- 
rijck gekeert hebben geweest, eer t’onser kennisse quam, wat roverye door 
U. E. onder onse vlagge gedaen ware. Isser j ets, dat U. E. meer begeert, laet 
het ons (bidden wy) met discretie ende redelijekheyt weten: redelijck ende 
bescheyden sult ghy ons vinden, ende sullen oock helpen voor sooveel in ons 
vermogen ende redelijck zy. De Heere behoude ende geleyde U. E., daer ghy 
gaerne waert.

Alsoo kennelijck is ende de personen, die wy U. E. op sijn versoeck neffens 
desen zijn sendende, gesien hebben, hoe nootshalven gedrongen zijn geweest 
alle den peper, indigo ende foelie van ’t schip St. Michicl over te schepen in 
’t schip Sicrickscc, daermede van meninge sijn de voorsz. goederen naer ’t 
vaderlandt te senden, sal U. E. yemant oft eenige, soo ’t U. E. gelieft ende 
goedvindt, op ditto schip Sirichscc gelieven te committeren, omme te sien 
ende oogmerek te nemen waer de last van St. Michicl gevoert wert, dewelcke 
ons aengenaem, wellecom ende neffens d’ onse getracteert zullen werden.

Injacatra adi 14 July anno 1618.
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Alhoewel ’t contrarie mouson op ’t hertste door is wayende hebben nochtans 
op ’t versoeck van de Solorese orancays goetgevonden dit fregat vooruyt 
naer Solor te senden, omme hare mayores, geallieerde van de Generale Com
pagnie in Solor daerdoor t’eerder ende te meer te animeren, dat hun in ’t 
begin van ’t aenstaende Westelijck mouson goet secours toesenden zullen.

Ende alsoo het fregat niet bequaem is om holle zee oft heide winden te 
bouwen, wort U. E. by desen belast, lancx de wal te lopen tot Solor toe, voor 
sooveel doenlijck is, goet weder ende wint waernemende.

Alsoo die vanTuban ende Madura op alle de werelt, daeravantage becomen
26
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Wy hebben met verscheyden schepen diversche missiven van U. E. ont- 
fangen met reeckeninge van oncosten daerby. In ’t eerste gaffU. E. ons goede 
hope, datter haest goede pertye rijs affcomen soude, maer hebben met de 
joncxte missiven ongaerne verstaen, datter noch geen gecomen was, niet 
wetende, waeraen sulcx mach schorten; ende alsoo den rijs nietconnen derven, 
ende andere finantie sullen moeten soecken byaldien ons den rijs in Japara 
gebreect, hetwelck tijdt moet hebben eer men op andere quartieren quanti- 
teyt becomen can, sy U. E. derhalven ten hoochsten gerecommandeert alle 
mogelijcke diligentie te doen, omme te maecken datterquantiteytrijs affcome 
ende U. E: licentie become om die te mogen coopen ende uytvoeren, want 
anders tot Japara niet te doen hebben.

Naer wy van heer van der Marct verstaen soude den Tommagon van 
Damma oft Gouverneur van Kendael den rijs ophouden, omme den sabandaer 
van Jacatra spijt aen te doen, de handelinge aldaer te verminderen, hem alsoo 
van ’t gouvernement te helpen ende selffs wederomme daeraen tecomen. Soo 
’tsoo is, soud men per aventuyre met een redelijcke vereeringe van denselven 
wel licentie becomen connen. Wilt hierop letten, ende is ’tom een vereeringe 
te doen, maect dat ons den rijs daeromme niet come te gebreccken.

Desen gaet met het fregat, welck met seeckere Soloresen naer Solor gedes- 
tineert hebben. U. E. sal haer geven de metalen falcon aldaer wesende.

In Jacatra adi lójulio anno 1618.
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Wy hebben Uwe Majesteyt cortelingh met zij njoncke geschreven endesijn 
alsnu expresselijck derwerts sendende onsen vrunt Tymen Michielsz., omme 
Uwe Majesteyt te besoecken, d’ oude vruntschap te vernoveren ende vermeer
deren, ende in teecken van ’t selvige senden Uwe Majesteyt een dubbelde rol 
root damast, een gegraveerl roer, een vat cruyt, een pedarm, een stuck rode

238. — JHOOR.
AEN DEN CONINCK, PER DEN TYGER, 15 AUG. 1618.
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conncn, lancx dese custe rovende zijn, snit ghyluyden, omtrent Tuban ende 
Madura comende, continueerlijck wel op u hoede wesen ende de plaetse van 
Tuban schouwen, ende soo ghyluyden tusschen Madura ende Java doorloopt, 
blijft dan niet lange op een plaetse leggen, opdat ghy van de Maduresen niet 
overvallen wert. Jortan aendoende, weest mede wel op u hoede, alsoo de Ma
duresen daer dagelijcx comen ende aldaer geduyrich veel Portugesen zijn.

Soo ghyluyden eenige Portugesen, Spangjaerden oft adherenten compt te 
rescontreren, doet haer sooveel affbrcck, als doen cont. Dan wy belasten U. E. 
mits desen wel expresselijck, geen Javaense, Maleyse joneken noch andere 
neutrale oft Indiaense lieden aen te randen, veel min haer eenige hinder off 
affbreek te doen, ten ware Macassarcn.

Wy belasten U. E. wel expresselijck, d’orancays van Solor met haer volck 
wel te tracteren, bcleeffdelijck met haer te leven ende handelen, mits haer 
assisterende van allen ’t gene op de reyse van node mogen hebben.

In ’t aendoen van Solor sult ghyluyden schouwen het Portugese fort, dat 
de vyandt daer is hebbende.

Tot Solor.comende, sult U dan stille houden, de compste van onseschepen 
verwachtende, sonder opaventureuse tochten te gaen, altoos wel op U hoede 
blyvende, dat ghyluyden van den vyandt niet onversiens besprongen noch 
overvallen werdet.

Ende soo ’t gebeurde, dat de Soloresen vcrsochten ende goetvonden 
yewerts met het fregat in compagnie van hare prauwen te varen, ’t sy om 
haer vrienden oft bontgenoten te besoecken, off des vyants cleen vaertuych 
aen te tasten, sult U daertoe gewillich laten vinden, omme de Soloresen te as
sisteren, vruntschap ende dienst ende den vyant nacr U vermogen affbrcck te 
doen, sonder .nochtans (gelijck voren is gescyt) al te lichtvaerdich offensive 
tochten te doen, blyvende meest op U ende der Soloresen defentie staen tot 
de compste van onse schepen.

Injaccatra adi lójulio anno 1618.
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betillie, een stuck sarassc maleye ende twee stucx tape chinde van 4 asta, ’t 
welck in danek gelieve aen te nemen. Wy sijn van meninge naer Andrigiri 
ende Campher te senden, omme aldaer te doen handelen. Uwe Majesteyt ge
lieve d’onse met zyne recommandatie ende faveur aen voorsz. coningen te 
geleyden, waeraen ons sonderlingc vruntschap geschieden zall, die bereytzijn, 
t’allen tyden te erkennen, in sulex Uwe Majesteyt ons gelieve te comman
deren ende vermogende sijn. De Heere behoede Uwe Majesteyt ende ver- 
meerdere zynen staet.

In Jacatra 15 Augusti anno 1618.

U. E. aengename van den 24cn Juny is ons den 26cn July passado wel ge
worden ende hebben seer gaerne verstaen, hoe de Almogende U. E. behoet 
ende d’aenslach van den vyant te niet gebracht heeft. De Heere zy daervan

Wy bedaneken Uwe Majesteyt van ’t faveur ende goet tractement aen ons 
volck van ’t jacht Vlissingen gedaen, alsmede dat hetselvige vol peper geladen 
hebt. Volgens Uwe Majesteyts begeerte souden datelijck geerne weder eenige 
jachten derwerts gesonden hebben, soo tot assistentie tegens syne vyanden 
als omme aldaer te handelen ende peper te doen copen, dan ’t en heeft door 
menichfuldige affayres niet eer dan nu connen geschieden. In ’t gene ons volck 
vermogen hebben wy haer belast, Uwe Majesteyt te assisteren; hebben haer 
oock eenich cargasoen, om daertegens peper te verhandelen, medegegeven. 
Uwe Majesteyt gelieve haer te helpen, sooveel mogelijck zy, opdat de jachten 
met peper volladen werden ende den handel aldaer meer ende meer vermeer- 
dere, gelijck gaerne sagen. In teecken van vruntschap senden uwe Majesteyt 
twee rollen root damast, een gegraveert roer, een vatgen cruyt, een stuck 
sarasse maleye, een stuck rode betillie ende 2 stucx tape chinde van 4 asta, ’t 
welck Uwe Majesteyt gelieve aen te nemen, sonder de clene gave aen te sien, 
macr de goede ende grote gunste daerby te gedeneken. De Heere behoede 
Uwe Majesteyt ende vermeerdere synen staet.

In Jacatra 15 Augusti anno 1618.
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gelooft ende wil de vrienden in zijn heylige hoede mayntineren, gelijck ick 
vertrouwe, geschieden sal. De constapel van de Bcrgerboot is voorwaer wel 
ongeluckich geweest. Wat sullen wy van de saecke seggen? ’t Heeft Godtge- 
lieft, dat die schoot juyst in de prauw van onsen vyandt een man getroffen 
heeft evenals off na den capiteyn Moor geschoten ware, tot wraecke oft straffe 
van ’t bose verraet oft den aenslach, welck door zijn toedoen, naer ’t schijnt, 
by den vyandt gedaen is. Alhoewel eenich recht te pretenderen hadden, is den 
persoon niet gerecht, maer seer vileynelijck t’onser oneere oft verachtinge 
vermoort (even gelijck den Pangoran van Bantam onlancx aen een Italiaen in 
protectie van d’ Engelsen wesen de mede dede), doch alsoo het de sterekste 
best voecht, meest te dragen ende ons oock niet eere genoech wesen soude, 
soo haest, met cclere, offensieve resolutie te nemen, moeten wy’ de saecke ende 
de tijdt aensien, totdat d’ occasie schoon ende ’t recht volcomen zy. Soo U. E. 
interim wederom naer onse opinie gevraecht wert, sal ’t genoech wesen te ant
woorden, dat seer wel weet, wy over de saecke grotelijcx verwondert zijn, 
dan dat hem onse resolutie niet bekent is.

Dat cl’oude ende den jongen coninck versocht oft begeert hadden, dat U. E. 
beyde de jachten met den capiteyn Moor t’ seewaert tegens een gefingeerde 
Portugese armade senden soude, achten wy alleene tot een proeve gedaen te 
zijn, omme te ondersoecken, wat U. E. doen souden, waerover ons bedunekens 
seer goet ende voirderlijck geweest ware, dat U. E. datelijck sonder tegen- 
seggen beyde de jachten gepresenteert ende gedaen hadde, even alsoff selffs 
niet beter geweten hadde, dan dat de vyandt beneden was, wantin diervoegen, 
meen ick,soud U. E. sijn vyanden de mont te beter gestopt ende oock eerder 
licentie becomen hebben, omme de jachten boven te doen comen ende de 
peper aff te schepen.

’t Is ons gevoelen, welck niet helpen can, doch alsoo wel weten, U. E. 
goeden yver niet naergelaten hebben sal het beste te doen om den peper aff 
te schepen ende die van Jambi naer vermogen vol te doen (gelijck al simuleren
de doen moeten) totdat anders daerin versien werde, hopen ende vertrouwen 
wy, dat die van Jambi voor den ontfanek van desen in redelijekheyt voldaen 
ende de peper affgescheept wesen sal, ’t welck gaerne hooren sullen. Dat men 
anders dan voor desen met die van Jambi leven moet gelove seer wel. D’exem
pelen van de Moluquen, Bantam ende andere, hebben ’t oock wel geleert, dan 
d’ occasie moet men evenwel verwachten ende als die compt, alsdan bethonen, 
dat noch min op die van Jambi passen, dan sy op ons doen, ende dat onse 
revenge seer wel weten te nemen. Doch interim moet men simuleren ende 
geensins nalaten soo schonen personage te spelen als den capiteyn Moor, den 
Chinesen tolck ende andere doen, somtijts noch meer presenterende dan ge- 
vercht sout mogen werden. In deser voegen connen met de vrunden vrunt-



JAMBT, 16 AUG. 1618. 405

1

1

i

schap houden, de geveynsde vrunden ende domestique vyanden de mont 
stoppen, onse authoriteyt, eere ende recht mainctineren, gelijck nu cortelingh 
aen die van Bantam gebleecken is. Al is ’t, dat het versoeck der Portugesen 
niet uyt lieffde t’onswaerts, maer door vrese van straffe affgeslagen is, jae al 
waer ’t oock, dat het de Portugesen ende die van Jambi cens waren geweest 
ende dat den eysch maer tot een deckmantel gebruyct ware, soo moeten 
evenwel die van Jambi danck ende eere geven, dat om onsenthalven (soo zy 
seggen) d’oorloge met de Portugesen aengenomen hebben, totdat seecker 
weten, wat van de saecke zy, want de Portugesen immers soo loos ende boos 
sijn, omme ons met valsche practijcken aen oorloge te helpen, als de Mooren 
ontrouw ende vals sijn, om ons te verraden, gelijck U. E. d’ een ende d’ ander 
seer wel bekent is. D’ Almogende sal ons wel helpen ende geen van beyden 
ongestraft laten. Het doen van deEngelsen begint haer almede op tebreecken. 
Haer saecken staen tot Bantam niet wel ende wy sijn nu (naer geseyt wert) de 
beste lieden. Hun loon sullense eerlange mede wel becomen. Twee van haer 
schepen sijn wederom in Banda van d’onse genomen ende het derde is (naer 
’t schijnt) in deBoucherones oft daeromtrent geseylt, want noyt te voorschijn 
gecomen is. Men braveert ons daerover niet meer, even alsoff haer de saecke 
niet aen en ginek, maer soecken vruntschap met ons te maecken. Wat vrunt- 
schap het sonde zijn, behoren wel te weten; dan loffzy de Heere, dat die niet 
van doen en hebben.

Alsoo het schijnt die van Jambi, gelijck alle andere Indianen gewoon zijn 
te doen, haer seer verlaten op ’t volck ende ’t groot capitael, welck in haer 
landt gestadelijck zijn houdende, haer inbeeldende, dat een goet onderpant 
hebben om ons te dwingen, waerover dies te trotser ende stouter zijn, soo is 
’t, dat goet vinden sooveel vandaer in te trecken, als eenigsins sonder ver- 
minderinge van den peperhandel geschieden can. Derhalven sal U.E. wel doen 
ende soo weynich geit, goet ende peper by ’t comptoir overhoop houden als 
met de minste verminderinge van den handel doenlijck is. ’t Sal hiertoe nodich 
wesen, dat de vrunden aldaer continuelijck een jacht houden ende dat het 
voorneemste capitael in ’t jacht gehouden werde. Recht de saecken hiernaer 
ende laet mede soo weynich volck aen landt blyven, als de vrunden haer 
eenigsins behelpen connen, U. E. aldaer in sulcker voegen houdende, aloft 
dagclijcx tydinge verwachtende waert, omme vandaer ontboden te werden 
ende de plaetse te verlaten, ’t Sal oock geschieden, soo te veel geplaecht wert. 
Ick meende, dat de jonge coninck U. E. beste vrunt was, maer het schijnt, 
onse vyanden syne jonekheyt tegen ons misbruycken. Op den hinder, die ons 
met het ophouden van den peper gedaen wert, had ick begost te schryven, 
wat daerop gedaen dient, doch overdenekende, dat het (als voren is geseyt) 
noch vroech is, soo hebbe het weder geroyeert, alsoo niet weten, wat ver-



406 Jambi, 16 Aug. 1618.

i

■

Md

n

=

-

ii

I

anderingh den tijdt medegebracht hebben sal. Dcrhalven sullen van U. E. 
naarder tydinge verwachten, eer breder ordre geven, doch disponeert interim 
als naer den tijdt ten besten van de Generale Compagnie by den racdt aldaer 
geraden gevonden werden sall.

Dat U. E. gcresolveert hadde, soo de Chinesen geen 1500 picol peper na 
den prijs van Jambi a 6 realen ’t picol leveren, al haer peper uyt de joneke 
tegens 5| reael in zee te lichten, is wel gedaen. Het effect sullen met den peper 
gaerne vernemen, ende sijn wy de Bcrgcrboot met devotie volladen verwach
tende. Goede pertye peper hebben wy tot Bantam in dier voegen tot rcdc- 
1 ij eken pryse becomcn. De Chinesen vercochten ons weder ’t gene gecocht 
hadden, ende sijn wy met clck anderen niet dan te beter vrunden geworden.

Dat U. E. naer ’t vcrtrcck van de Bcrgcrboot noch wat blyven sal ende daer- 
naer meteen ander pertye van omtrent 75 lasten peper verhoopt te comen, is 
my licff ende sal de Compagnie daeraen groten dienst geschieden. De Hcere 
wil U. E. daermede behouden gcleyden.

Den eysch van deden by U. E. voor Jambi ende Andrigiri gedaen, hebben 
niet conncn voldoen als wel gewenst hadden, ’t Gene van ’t geeyschte hier 
hadden sijn alsnu sendende. Daer is ecnich slecht verlegen goet onder. U. E. 
sal clck naer sijn valeur ten besten benefitieren. Van deCustsijn dagelijexeen 
schip oft twee verwachtende. Soo haest yets becomen, dat in die quartieren 
dienstich sy, salt U. E. toegesonden werden.

Wy vinden niet allene geraden een jacht naer Andrigiri te senden, maer 
oock den coninck van Johor ende Campher te besoecken, waertoe Tymen 
Michielsz. met dit jacht den Tygcr sendende zijn, met vaste meninge, omme 
tot dien eynde cort naer desen noch een jacht oft twee te senden. Interim die 
comen, sal U. E. van ’t gene heeft ende nu gesonden werteen cargasocn voor 
Andrigiri ende Campher formeren ende Tymen Michielsz. ovcrleveren. Een 
missive aen den coninck van Johor ende acn den coninck van Andrigiri hebben 
hem met eenigc vereeringe medegegeven. Soo de jachten, die naer desen 
volgen sullen, te langh tarderen, sal U. E. den Tygcr met een van de andere 
jachten, byaldien een ontberen can, voortsenden, ’t sy na den coninck van 
Johor, naer Andrigiri oft Campher, naerdat de vrunden aldaer best geraden 
vinden sullen. My dunekt soo ’t geschieden cost, dat het best ware, dat men 
na de voorsz. plaetsen twee jachten te gelijck sont, te weten twee nae Andri
giri ende twee naer Campher, ende daeromme, soo ’t mogelijck is, sullen noch 
twee jachten volgen. De Mayores recommanderen ons, de vruntschap ende 
correspondentie met den coninck van Johor te onderhouden. Dcrhalven is ’t, 
dat goetvinden met eenige vereeringe derwaerts te senden, om meteen sijn 
faveur tot den handel van Andrigiri ende Campher te versoecken, ende soder 
apparentie is, om in Andrigiri oft Campher een goeden handel te doen, off
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die aldaer door het volck van den coninck van Johor te doen doen, souden 
wy geraden vinden by ditto coninck van Johor oft in de voorsz. plaetsen cenich 
volck te laten, gelijck als voorsz. Tymcn Michielsz. per instructie belast hebben. 
Soo de gelegentheyt presenteerde, dat U. E. eens heen ende weder dese reyse 
cost doen, ’t sal ons lieff wesen dat derwaerts vare, ten besten van de Generale 
Compagnie in ’t voorvallende disponere ende metten eersten wederkeere. 
U. E. gelieve op de saké te letten ende alsoo disponeren, als de gelegentheyt 
gedoocht ende met de vrienden geraden vinden sall.

Aen de coningen van Johor, Palimban ende Campher sal U. E. de wete ende 
clachtc doen, hoe qualijck door subornatie oft toedoen van sceckere geaffec- 
tioneerde van de Portugesen in Jambi getracteert wert ende hoe schandelijck 
de constapel van de Bergerboot gedoot is, versoeckende haer faveur ende bede, 
dat de geaffectionnecrde van haer ende onse vyanden naer desen by den 
coninck van Jambi soo groten gehoor noch gelove niet meer gegeven en werde, 
opdat onsen gcnerael (sal U. E. seggen) sich daerover niet en stoore. Presen
teert elckeen onse vruntschap, bidt haer, kennisse te willen dragen watter 
passeert ende niet qualijck te nemen, soo genootsaect wierden, onse eere met 
hardicheyt te bewaren, daer voirder aff ofte toedoende, ’t gene de gelegen t- 
heyt van saecken ende tijdt mach vereyschen. Continueert met den coninck 
van Palimban de vruntschap ende correspondentie ende sendt hem altemet 
eenige vereeringe. Dewijl daer twee Chinese joneken sijn aengecomen, soo 
twijffele niet, off daer sal weder eenige peper van de Manccabers gebracht 
werden, gelijck eertijs in grote quantiteyt geschiet is, alsmede in Andrigiri 
ende Campher.

Door sceckere gevangenen van de Manilhas ende by d’ onse wel aenge
comen hebben vcrstacn, hoe des vyants vlotc in Manilha door een storm ver- 
gaen is, gelijck U. E. ons overlange geadviseert heeft, doch niet in ’t varen na 
de Moluques, maer soo na de eylanden om te vertimmeren gesonden wierden. 
Drie sijnder met man ende muys gesoneken ende drie gestrant. Daer wert ge- 
seyt dat weder andere timmeren; dan ’t werek gaet niet seer voort.

Vermits eenige van onse schepen in Manilha gebleven, andere gesloopt, 
veel met retouren naer ’t patria gekeert zijn ende wel gebeuren cost, dat weder 
eenige naer Manilha gesonden wierden, bevinden ons in dese quartieren tegen- 
woordelijck wat te swack van schepen ende volck; dan grote hoope isser, 
omme eerlange van ’t patria grote secoursen te becomen. De Heere wil alle 
degaende ende comendcschepen in salvo geleyden. Van de twee, dit jaer van 
daer gccomen, is ’t cene al weder gekeert, ende soo haest de Bergerboot van 
U. E. oft eenige nieuwe peper van Bantam becomen, sal Zirickzee mede ver- 
trecken.

Alsoo de drie gevangenen, met de Bergerboot gesonden, ons ter handt ge-
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comen zijn door toedoen van Radja Alphiat, Gouserat alhier residerende, ende 
alsoo een van denselven een vader ende vrouwe, die Moors sijn, in Malacca 
heeft, beducht sijnde, daerover qualijck getracteert zullen werden, soo is 't, dat 
ernstlijck versoect, de syne tegens een van de gevangenen verlossen souden. 
Soo ’t geschieden can, sal U. E. hem helpen ende een van de gevangenen 
daertegens<.geven, doch byaldien nae Pedro de Carvallios vereysch gedaen 
weit, sal U. E. aenseggen, denselven niet te lossen is dan tegens Jacob Loden- 
steyn, oft by zijn overlyden tegens andere principalen, in Manilha gevangen 
wesende. De contschap van de vader ende vrouwe van voorsz. Gouserat gact 
nevens dese.

U. E. sal wel doen ende met alle gelegentheden aen de hoeren Mayores 
schryven, want sulcx expresselijck bevelen ende haer aengenaem wesen sall.

Wy hebben hier noch andere Portugese gevangenen, die ’t jacht Vlissingcn 
omtrent Jortan bccomen heeft. Presenteert d’occasie, laet die van Malacca 
weten, dat nimmermeer vry gelaten worden sullen, tensy tegen eenige van 
d’onsen, oft tegen de vader ende vrouwe van voorsz. Gouserat. De gevange
nen, die de vrienden aldaer souden mogen becomen, sal U. E. herwaerts sen- 
den, soo het de gelegen theyt gedoocht, om op de galeyen geseth oft anders 
op ’t hertst getracteert te werden. Soo niet, laet haer met verse daet over boort 
setten, volgens nevensgaende ordre van de heeren Mayores.

In Jacatra adi 16 Augusti anno 1618.

Op ’t alderspoedichste sult ghyluyden van hier recht door naer Jambi seylen 
ende soo haest omtrent de reviere compt, sult datelijck opwaerts naer Jambi 
varen ende onse missiven aen den heer Andries Souri behandigen.

Opdatter naer Andrigiri twee jachten ende oock een oft twee naer Campher 
gesonden mogen werden, sijn wy van meninge, U. E. twee jachten naer te 
senden, soo haest eenichsins doenlijck zy. Dan oft ’t gevielc, dat wat lange 
tardeerden, hebben wy in dien gevalle ordre gegeven aen den voorsz. Souri, dat 
hy de Tyger met een ander jacht, soo een ontbecren can, vooruyt naer Andri
giri oft Campher sende.

Het cargasoen U. E. medegegeven sult al ’t samen aen den voorsz. Souri
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overleveren ende sijn ordre naercomen ende sal daeruyt, als van ’t geen in 
Jambi noch wesen mach, een cargasoen voor Andrigiri ende Campher door 
voorsz. Souri ende den raedt aldaer geformeert ende U. E. behandicht werden.

Naer Andrigiri dient metten eersten recht toe, recht aen gesonden te 
werden; dan eer men naer Campher vaert, dunct my, dat het bestzy, dat den 
coninck van Johor eerst besocht werde, omme volgens onse commissie zijn 
faveur te versoecken ende daermede by die van Campher te verschynen.

Den coninck van Andrigiri heeft voor desen vier jachten tot assistentie 
tegens de Manecabers versocht. Dat die niet gesonden zijn ende nu maer een 
oft twee senden, sal U. E. volgens onse missive excuseren, hem alsnu tegen zijn 
vyanden, nodich wesende, assisterende, sooveel mogelijck ende doenlijck zy.

By den coninck van Johor comende, sult hem onse missive met nevensgaen- 
de vereeringe overleveren, hem aendienende, dat alsoo wy volgens last van 
onse meesters genegen ende begerich sijn, d’oude vruntschap te onderhouden, 
U. E. derhalven expresselijck derwaerts gesonden zijt, omme zyne Majesteyt 
te besoecken ende begroeten, opdat door vruntlijcke conferentie d’oude 
vruntschap vermeerdere ende niet en sterve. Daernaer sult ditto coninck aen- 
dienen, hoegesint zijn, in Andrigiri ende Campher te handelen, versoeckende 
derhalven zyne Majesteyts faveur ende recommandatie aen de coningen van 
ditto plaetsen, ende byaldien ditto coninck wederom versochte vergoedinge 
van de schade door den Gouden Leeuw aen een van zijn joncken gedaen, soo 
sal U. E. daerop wederom antwoorden, gelijck voordesen geschreven hebben, 
soo de faulte by d’ onse was, dat bereyt souden zijn, alle de schade te voldoen, 
dan dewyle de disordre toegecomen is door d’ amock, die seeckere Macassaren 
deden, dat het daerover, ons bedunckens, niet recht wesen soude, dat wy 
souden voldoen, ’t gene daerover ontstaen is, temeer dewyle de verloren goe
deren onder ’t volck verduystert ende niet weder te vinden sijn; ende soo hy 
dese ende andere redenen, die U. E. daerenboven soude mogen verhalen, met 
recht ende goede redenen weet weder te leggen, sal U. E. zyne Majesteyt 
t’ onswaerts renvoyeren met acnsegginge, dat U. E. het beste in sijn faveur 
gaerne voirderen sal, hem eenige hoop sonder toesegginge gevende.

Soo aen d’ orancays van de voorsz. coninck door heer Souri niet voldaen is, 
’t gene van verschoten ende geleende penningen te pretenderen hadden, sal 
U. E. haer voldoen ende acte daervan nemen.

In Andrigiri ende Campher goede apparentie zijnde, omme daer een goeden 
handel te doen ende goede quantiteyt peper te becomen, souden wy geraden 
vinden, datteryemant met een cargasoentgen blyve, ’tsy op een van de voorsz. 
plaetsen oft op bcyde tegelijck, waerinne de vrunden ten besten van de Gene
rale Compagnie disponeren sullen, doende overal soo weynich oncosten als 
eenichsins verby mogen ende haer cleen capitael lyden can. Wisten d’ orangh-
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cays by den coninck vanJohor zijnde eenige peper van Campher, Andrigiri 
oft andere plaetsen te versamelen, sonde het oock niet quaet wesen, dat by 
den coninck van Johor yemant bleve, endc dat men d’ orancays met een wey- 
nich capitaels assisteerde, mits dat het acn goede lieden gedaen wierde, ende 
dat den coninck daervoor borge blyve, waerop de vrunden letten endc voor- 
sichtelijck handelen sullen.

Op een van de plaetsen, daer ’t meeste te doen vallen sal, sal Tymen 
Michielsz. blyven, latende off sendende op d’andere plaetsen degene, die by 
heer Souri ende den racdt voor de bequaemstc geoordeelt werden sall.

In missive, aen den heer Andries Souri geschreven, hebben hem voorge
stel!, soo het hem goet doch te ende sonder verleth van den handel in Jambi 
geschieden can, dat het ons liefT wesen zoude, hy de reyse heen endc weder na 
den coninck van Johor, Andrigiri endc Campher doe, opdat te eerder ende te 
beter door denselven van alles geinforineert mogen werden. Soo hy dcrwacrts 
gaet, sal ditto Souri overal als hooft met ad vijs van den racdt disponeren ende 
ordre stellen, ’t welck de vrunden naercomen sullen.

Eenige Portugesen, Spangjaerden oft adherenten rescontrerende, sullen de 
vrunden trachten haerlieden alle mogelijckc affbrcck te doen, ende soo eenige 
becomen met hacr leven volgens nevensgaende resolutie van de Mayores, mits 
de goederen onder behoirlijeke inventaris herwaerts sendende, oft ten besten 
van de Compagnie benefitierende. Doch alsoo allerley volck vandaen hebben, 
sullen de vrunden sooveel volck herwaerts brengen als becomen ende voeren 
connen.

Soo ghyluyden eenige Macassaren compt te rescontreren, doet hacr mede 
alle mogelijeken affbreck ende handelt met haer, gelijck sy in Macassar met 
het volck van de Eendracht gedaen hebben, mits de goederen onder behoir- 
lijck inventaris benefitierende.

Dan alle ander joneken sultghyluyden vry ende vranek onbeschadich lende 
ongemoeyt laten passeren ende repasseren, ’t sy oock vanwaer dat souden 
mogen comen of werwerts souden mogen varen, ’t welck by desen wel expres- 
selijck bevelende sijn.

Vooral sy U. E. gerecommandeert, alle mogelijckc diligentie tc doen, omme 
sooveel peper te versamelen als eenichsins becomen cont, mits de jachten op 
’t spoedichste met haer ladinge van de peper herwaerts sendende. Den peper 
geit tegenwoordelijck tot Bantam 44 reael de sack ende ?t sonde wel connen 
gebeuren, dat ze mettertijt tot op 7 realen rese, waerop dc vrienden letten ende 
rekeninge maken mogen. Was is hier mede scer dier, endc sijn wy dacrommc 
dickwils verlegen, waerover goede quantiteyt gecocht dient, als men ’tselvige 
beneden de 25 realen ’t picol becomen can. De Mayores adviseren ons, dat 
eenige sanguis draconi ontfangen hebben, dat alsoo vervalst is, dat het gants
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niet en deucht. Ick en weet niet, off dat van Jambi oft Succadana gccomen is, 
dan de vrunden sullen letten, dat herwaerts niet dan schoon, suyver, oprecht 
goet gesonde werde.

Injacatraadi 16 August! anno 1618.

U. E. missive dati 16 courantis uyt Samarangh is ons op 19 selver wel ter 
handt gecomen, waeruyt t’ onsen groten leedwesen U. E. ongeluck ende des 
Compagnies schade verstaen, daerinne de vrienden patiëntie gelieven te 
nemen, verhopende eerlange ter gelegenertijdt U. E. verlossinge te procureren 
ende des Compagnies schade te recouvreren, waerinne wy ons devoir sullen 
doen, biddende middelertijdt Godt Almachtich de vrienden in hare banden 
ende strenge gevanekenisse goeden moet, mannelijeke courage ende eynde- 
linge een blyde uyteompste ende genadige verlossinge te verlenen, ende sijt 
hiermede naer hertelijeke groetenisse in de bescherminge des Alderhoochstcn 
bevolen.

Injacatra adi21 Augusti 1618.
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De groetenisse van uwen dienaeraen Uwe Majesteyt, coninckvan Mattaram. 
Wy hebben verstaen, dat Godja Ouloubalangh de loge van den prince van 
Hollandt berooft heeft ende alle ’t goet ende geit daeruyt genomen, daer bc- 
neffens drie Hollanders vermoert, drie gequest ende de reste gebonden naer 
Samarangh gevoert. Is dit recht? Is ’t met Uwe Majesteyts wille geschiet oft 
niet, ende soo het met syne Majesteyts wille geschiet is, waeromme? Wat schuit 
hebben sy? Isser yemant van de Hollanders, die schuldich is, van die in Japara 
gelegen hebben? Waeromme en heeft syne Majesteyt ons sulex niet geadvy- 
seert? Ick bidde Uwe Majesteyt, wilt onse Hollanders met alle het geit ende 
goet wederomme senden ende soder yemant is, die yewerts in schuldich is, 
laet het ons weten: ick sal daer recht over doen. Soo de Hollanders daer yet 
schuldich zijn, ick sal ’t vergoeden tot een penninek toe, alsoo wyin ’t minste
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niemants schade begecren, want wy en soecken niet dan vruntschap met alle 
natiën te houden, sooveel eenichsins mogelijck is. Ick wil u gebeden hebben 
dat dit doch mach geschieden; sal Uwe Majesteyt daer thiendubbeltfault van 
bedaneken.

In Jacatra adi 21 Augusti anno 1618 *).

U. E. sullen trachten Cheribon op ’t spoedichste te beseylen ende.soo haest 
aldaer compt, den coninck met eenige vereeringe begroeten, hem andermael 
hoochelijck bedanekende van de vruntschap aen ons volck van ’t verloren 
fregat de Brack bewesen ende dat die herwaerts gesonden heeft, T welck met 
reciproche vruntschap aen zyne Majesteyt ende de zyne verhopen te vergel
den, soo haestd’ occasie voorcompt; syne Majesteyt biddende, dat hem gelieve 
U. E. over te doen leveren de drie swerten, die aldaer gebleven waren.

In Cheribon sal heer van der Marct selffs aen landt gaen oft yemant anders 
senden, naerdat de vrunden best geraden sullen vinden, doch bevelen U. E.

’) „Nota. Den 28,n ditto desen brieff noch eens gesonden door den coninck

Desen brieff geschreven van den capiteyn Moor, gaendeaen GodjaOulouba- 
langh, tot Japara. Ick hebbe verstaen, heere, hoe dat ghy onse loge affgelopcn, 
alle het goet ende geit aengeslagen, drie man gedoot, drie man gequest ende 
de resterende altsamen gebonden naer Samarangh gevoert hebt. Waeromme 
heeft U. E. sulex gedaen ? Wat heeft mijn volck misdaen ? Ick bidde u restitutie 
te willen doen van de goederen, comptanten ende alle het volck. Hebben de 
Hollanders ongelijck, ick sal daer recht over doen. Sijn sy yets schuldich, ick 
sal alles tot den laesten penninek voldoen, want ick en begeer niet, dat yemant 
by my een myte te cort comt.

In Jacatra adi 21 Augusti anno 1618.
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wel expresselijck, aldaer niet meer dan 5 a 6 mannen tseffens aen landt te 
laten comen.

Voirder sal U. E. onderstaen, o ff in Cheribon vernemen can, waeromme 
onse loge van Japara berooft is, het volck gevangen ende eenige gedoodt sijn ; 
om wat redenen ende wat misdaen hadden, wat met het volck, de goederen 
ende ’t geit gedaen is ende waer die vervoert zijn, den coninck van Cheribon 
biddende, het beste te helpen doen, datter tusschen ons ende den coninck van 
Mattaram goede vrede, vruntschap ende eenicheyt gehouden werden mach, 
sooveel mogelijck sy.

Op ’t spoedichste sal U. E. ’t voorsz. in Cheribon verrichten, endesoo haest 
vandaer naer Japara vertrecken als doenlijck is.

In Japara comende, sullen U. E. met alle het volck scheep blyven, door 
eenige soetelaers oft visschers aen d’overheden van ’t landfontbiedende, hoe 
daer van onsentwegen expresselijck gesonden sijt met seeckere missiven aen 
den coninck van Mattaram ende Godja Ouloubalangh. Derhalven dat het haer 
gelieve, yemant te committeren om de brieven te halen, off dat haer gelieve 
te permitteren, dat U. E. met een man off twee de brieven aen Godja Oulou
balangh ende den Mattaram senden mach.

De brieven behandicht zijnde, sal U. E. daerop antwoort versoecken ende 
ons deselvige metten eersten senden, doende verder alle mogelijcke diligentie, 
dat volgens d’ inhoude van onse missiven alle het volck, de berooffde goederen 
ende ’t geit weder in staet, als geweest is, gestelt ende aen U. E. overgelevert 
mogen werden, opdat de vruntschap tusschen ons ende den coninck van Mat
taram gecontinueert ende vermeerdert werden mach, mits d’overheden aen- 
dienende, soder van d’ onse yets misdaen is, dat wy de misdragers sullen 
straffen, ende soo yets schuldich zijn, dat alles sullen voldoen.

Byaldien de gevangenen het geit ende de goederen weder gelevert werden, 
sal heer van der Marct de plaetse van Japara als voor desen by provisie tot 
naerder ordrc bededen, ende Eyndhoven metten eersten herwaerts senden.

Ende ingevalle de brieven niet cont bestellen oft bestelt hebbende, geen 
antwoort noch voldoeninge van de gedane schade becomen cont, jae al waer 
’t oock, dat niemant te spraecken comen cost, alles sal U. E. metten eersten 
adviseren ende in allen gevalle sal ’t jacht den Arcnt voor Japara blyven 
leggen, totdat van hier andere ordre becomt werwerts seylen sal, gestadelijck 
goede wacht ende alles slachvaerdich houdende.

Soo ’t geviel, dat U. E. gelegentheyt voorquam, om quantiteyt rijs ende 
andere provisie, die weet ons nodich te sijn, te becomen, sal U. E. sooveel op- 
copen, als becomen ende bergen can.

Byaldien het volck weder gelevert werde met eenige verschoninge van 
misdaet ende excusen daerby, dat het geit ende de goederen, verduystert oft
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andersins, niet wedergelevert costen werden ende dat men versochte, oft pre
senteerde, den handel in Japara te continueren met aenbiedinge, licentie te 
vergunnen, dat sooveel rijs gelijck voor desen souden mogen copen als het 
ons gelieve, in desen gevallesal U. E. d’ opcoop van den rijs in Japara oft daer 
die mochten aenbieden by provisie doen continueren, mits niet meer geit ende 
goet aen landt doende brengen, als dagelijcx aen rijs ende andere provisie op- 
gecocht ende affgescheept werden sall.

De schepen, die U. E. van d’ Oost zouden mogen rescontreren, sult metten 
eersten herwaerts depesscheren, tenware dat eenige verversinge van node 
hadden ende die aldaer te becomen ware, in wel eken gevalle wel wat vertoeven 
mogen, doch hoe min tarderen hoe beter, ende sy U. E. gerecommandeert, 
sooveel naer Japara te spoeden, als mogelijck zy, opdat ghyluyden d’ onse, die 
van d’ Oost souden mogen comen, tydelijck het gepasseerde in Japara verwit
tigen moocht.

Ten hoochsten zy U. E. gerecommandeert, met alle discretie van ’t gepas
seerde in Japara voor den coninck van Cheribon, die van Japara ende allen 
anderen (soo onder den Mattaram als andere sorterende) te spreecken ende 
doen spreecken, U. E. houdende, dat wy ons verseeckert houden, door Godja 
Ouloubalangh niet sonder last oft redenen gedaen is, ende alsoo wy niet en 
soccken, dan metten Mattaram en de syne goede eenicheyt ende vruntschap 
te houden soo ’t eenichsins mogelijck is, dat U. E. derhalven presumeert, dat- 
ter van onse zyde in ’t minste niet gedaen werden sal, byaldien de gevangenen 
weder gelevert werden, ende als U. E. de gevangenen heeft, doet dan instantie 
om de gerooffde goederen ende ’t geit, alsdan met discretie seggende (maer 
niet eer), soo die niet weer gelevert werden, dat d’heer gencrael sich per 
aventuyre wel soud mogen storen, doch dat ghyluyden syne meninge nieten 
weet, maer alleenc last heeft, na de saecke vereysch te doen ende antwoort te 
brengen. In al u redenen sult Godja Ouloubalangh sooveel verschonen als 
doenlijck is, het schoonste samblant van de werelt thonende.

Hetzy wat U. E. voorcomt, in allen gevalle ordonneren ende bevelen U. E. 
mits desen wel expresselijck, gelijck mede aen alle degene (onder onse ge
boden staende) die in Japara van d’Oost souden mogen comen, aen ’t volck 
onderden Mattaram staende, ’t sy oock wie die souden mogen wesen, geen 
offentie te doen, jae in ’t minste geen quaet samblant te thonen noch met 
woorden, noch met wereken, noch geensins toestaen, dat het van yemant ge
daen werde.

Wel te verstaen met alsulcken verstande, dat byaldien de gevangenen weder
gelevert wierden ende datter eenige goede occasie voorquame, omme yets 
groots op die van den Mattaram te mogen doen, ’t sy door U. E. alleen oft met 
hulp van de schepen, die by U. E. van d’Oost zouden mogen comen, in desen
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Nevens desc gaet copie van d’ onse, gesonden per ’t jacht den Tyger, welck 
verhopen aldaer wel gearriveert wesen zall. Wy hebben U. E. geadviseert, 
noch een oft twee jachten naer te senden, omine tot den handel op Andrigiri 
ende Campher te gebruycken, welcke alsnoch de meninge is, soo 'teenichsins 
bybrengen connen, doch ’t en heeft noch niet connen geschieden, ’t Jacht 
Cleen Hollandia heeft wel twee maenden besich geweest, om Pangoran Ga- 
bangh (die quansuys met vrouw ende kinderen op de jacht gevaren was; men 
seyt, om herten te vangen, maer het schijnt, dat het om ons ende des Com
pagnies geit ende goederen geweest is) te convoyeren. Gabangh heeft niet 
gevangen, ende alsoo een ander broeder van den Pangoran van Bantam, Pan
goran Mandelicco genoempt, noch uyt is, so men seyt, hebben wyditto jacht 
Cleen Hollandia op haer versoeck weder uytgesonden, om Mandelicco te 
soecken, even alsoffsoo slecht waren, als ons gaerne hadden.

’t Jacht Vlissingen is ten naestenby claer ende wel versien, maer con men 
’t over dese droochte nietcrygen, ende de jonek Jortan, die op ons manier ver-
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gevalle bevelen U. E. ende alle anderen van de Generale Compagnieby U. E. 
comende, van dc gedane vileyne misdaet reven gc te nemen ende soo rigoreuse 
straffe te doen als doenlijck is, insonderheyt tegens den persoon van Godja 
Ouloubalangh ende de syne, soo ’t eenichsins geschieden can, doch en doet 
niet dan wat groots, want alsoo de misdaet ende d’ oneere uytermaten groot 
is, soo tot vilipendie van onse hoge overicheyt als van de natie ende groot na
deel van de Generale Compagnie, moet er niet dan grote ende rigoreuse straffe 
over gedaen werden, soo tot recouvrement van de grote schade, by de Com
pagnie geleden, als ten exempel van alle andere boosen, waeromme geensins 
niet verstaen noch begeren, dat met een cleentgen begonnen wierde, al waer 
’t oock, dat men seven jaer naer d’ occasie zoude moeten wachten, insonder
heyt om te straffen degene die d’oorsaeck van ’t quaet zijn. Handelt niet 
lichtvaerdich, maer met rypen rade ende voordacht.

Dan byaldien ons volck noch opgehouden werde, sullen U. E. niet beginnen 
dat d’occasie goede revenge presenteere, maer naerder ordre van den heer 
generael oft ons verwachten.

U. E. ende alle andere sy mede bevolen, voorsz. twee jonexte articulen 
secreet te houden.

In Jacatra adi 21 Augusty anno 1618.
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timmert wert, heeft noch eenige dagen werck, waerovergoetgevonden hebben, 
de smack met de nodiche advysen derwaerts tè senden. U. E. sal gelieven, 
ditto smack met advysen weder herwaerts te senden off ten dienste van de 
Compagnie daer houden, naer dat best geraden vinden sall.

By desen gaet copie van eene missive, door Bal th asar van Eyndhoven, den 
ondercoopman ende assistent uyt Samarangh geschreven. U. E. sal daerinne 
sien, hoe Godt betert, den 8en stantis onse loge in Japara door Godja Oulou- 
balangh affgelopen is, drie mannen gedoot, de resterende gevangen ende alle 
de goederen gerooftsijn, ende dat drie dagen naerdat het schip de Trouwe 
vandaer vertrocken was.

Ouloubalangh seyt om redenen, datter diversche van den Mattaramsjoneken 
door d’onse berooft zijn. Is dit haer reden ende motijff, soo sijn d’Engelsen, 
die de roverye op onsen name gedaen hebben, oorsaeck van ’t quaet. De 
Heere sy d’overledene genadich, verlosse de gevangenen ende behoede alle 
des Compagnies dienaers van diergelijeke ende alle andere moordadige ver
raderen.

Den Arent hebben wy naer Japara gesonden, om naerder te doen vernemen, 
wat van de saecke zy ende de verlossinge van de gevangenen te voirderen. 
Wy sijn van meninge, des nodich wesende, revenge van de saecke te nemen 
ende alsulcken straffe te doen, dat het de trouloose Mooren voor een notabel 
exempel dienen mach, de Heere daerdoor gelooft zy ende de Compagnie van 
haer bose aenslagen groten dienst geschiede. D’Almogende verlene daertoe 
zynen segen. Ende alsoo het wel sonde connen gebeuren, dat Japara hierover 
soowel als Macassar souden moeten derven, hebben wy goetgevonden, naer 
verscheyden andere plaetsen om rijs te senden, als onder andere naer Patana, 
werwaerts nevens dese aen de vrunden ordre gaet, dat ons metten eersten van 
Cambodja ende omleggende quartieren grote quantiteyt rijs toegesonden 
werde. Ende alsoo (gelijck voren is geseyt) onse jachten noch niet gereet zijn, 
senden U.E. twee missiven vooruyt, d’eene open ende d’ander gesloten. Soo 
costi eenige joneken sijn, die naer Patana varen, sal U. E. dese missiven daer- 
mede derwaerts senden, te weten elck bysonder. Sijnder geen joneken, oft 
twijffelt U. E. dat niet wel bestelt souden werden, soo sent een van de jachten 
met alsulcken geit daerby, als U. E. aldaer te veel heeft, ende soo geen jacht 
ontberen can, sendt dan dese smack. Is het voor de smack al te periculeus, 
off soo hem elders van node heeft, hout hem dan daer ende vertoeft, totdat 
U. E. een ander jacht van hier becomt, alsoo wy hopen ten lanexten 5 a 6 
dagen naer desen een jacht te senden.

Met grote devotie sijn dagelijcx het schip de Bcrgerboot vol peper verwach
tende. De Heere wil ’t selvige met de last in salvo geleyden.

Nu cortelingh heeft ons volck pertye peper tot Bantam a 51J reael de 10
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sacken gecocht, soodat voor seecker houde tot 7 oft8 realen wel rysen sal, ge- 
lijck voor desen geadviseert hebbe. Derhalven recommandere U. E. andermael 
ten ovcrvloet alle mogelijeke neersticheyt te doen, omme sooveel peper op te 
copen ende herwaerts senden, als eenichsins becomen can, waeraen de Com
pagnie dienst geschieden ende U. E. grote eere begaen zall.

Wy recommanderen ende bevelen U. E. andermael soo weynich peper, geit 
ende goederen in de loge van Jambi byeen te houden, als sonder verleth van 
de negotie geschieden can. Neemt niet meer aen landt dan tot de dagelijexe 
negotie van node is. Laet het principale in de schepen blyven ende scheept 
de gecochte peper aff eer nieuw capitael aen landt neemt; ontsiet U d’oncosten 
van op ende affvaren niet, want het is beter dubbele oncosten ende moeyten 
te doen, dan de Mooren (die qualijck groot geit in ander lieden handen mogen 
sien) tot een moortdadich ende verradisch aenslach te locken.

Nu cortelingh is t’onser kennisse gecomen, hoe voorgenomen is geweest 
omme ons huys alhier aff te lopen ende in te nemen, dan het is door Goods 
genade misluct. Den 20en stantis in den avont is pangoran Gabangh met eenige 
orancays van Jacatra met omtrent 4 a 500 mannen by ons in de loge geweest, 
om my te besoecken ende onse huysinge (soo hy seyde) te besien. Het was 
rontomme mede vol volck beseth. Het schijnt aen veel teeckenen, die ons 
voorcomen zijn, soo het te wegen hadden connen brengen, dat doen een 
moortdadich ende verradisch stuck aen gerecht hebben souden, maer alsoo 
alle de soldaten op de nieuwe galleyc in de wapenen gestelt wierden, evenals 
o ff van haer boos voornemen verwitticht waren geweest, schijnt het ditto aen
slach daerover achtergebleven is. Daernaer als te weten den 24en ditto wiert 
my aengedient, hoe warachtich was, dat seeckere orancays door toedoen van 
de Engelsen voorgenomen ende voorgestelt hadden, ons huys aff te lopen, 
maer alsoo den coninck van Jacatra met twee andere orancays daertegen 
waren, dat het daeromme niet voortgegaen, maer achtergebleven is.

’t Fondament van de saecke connen ten naestenby wel raden, maer niet 
seecker verstaen. Aen den coninck, queay mas Demangh, groot macka, ende 
den sabandaer (die ons voor de goede lieden genaempt zijn geworden) is ten 
naestenby claer genoegh gcbleecken ende verstaen, datter een verraet op 
handen geweest is, ende het schijnt oock, dat het hierby niet blyven sal, maer 
weder op een ander manier onderstaen zal werden ; doch hope, dat ons d’ Al
mogende (die ons dus lange behoet heeft) voortaen mede wel bewaren sall.

De voirdere tydinge sal U. E. sien in d’ onse naer Patana geschreven, waer
aen my gedrage.

In Jacatra adi 29 Augusti anno 1618.
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Tsedert onsen joncxste hebben vandaer niet vernomen. Derhalven dient 
desen, omme U. E. te verwittigen, hoe, Godt betert, den 8cn stantis onse loge 
van Japara door den Gouverneur affgelopen ende alles gerooft is, gelijck per 
nevensgaende copie van missive, door de gevangene vrunden geschreven, 
blijct; ende alsoo wel gebeuren cost, dat daerover revenge genomen ende al- 
sulcke straffe gedaen werde, dat het alle andere troulose Mooren vooreen no
tabel exempel dienen mach, soud daerop oock wel mogen volgen, dat Japara 
soowel als Macassar voor een tijdt souden moeten derven. Derhalven hebben 
goetgevonden, omme voor te comen het gebreck, welck in voorsz. cas onder
worpen zijn, naer diversche plaetsen om rijs te senden, opdat, soo het ons van 
d’eene placts quam te gebreecken, van een ander versien mogen werden. Doch 
alsoo onse voornaemste toeverlaet op Cambodja is, sijn wy desen expresselijck 
sendende, om U. E. op ’t alderhoochste te recommanderen, gelijck by desen 
recommanderende ende bevelende zijn, dat U. E. in Cambodja, Patana ende 
alle andere omleggende quartieren, daer rijs te becomen is, sooveel rijs doet 
opcopen ende met het Noordermouson herwaerts senden, als becomen ende 
versenden can; al waer ’t oock tot 4 a 500 coyangh, ’t en sal niet te veel sijn. 
Den prijs connen niet limiteren, want de rijs sullen van node hebben ende de 
noot breect weth. De vrienden dienen meest te letten omme ons goede rijs 
ende grote quantiteyt te senden. Soodcr eenige ledige plaets in de schepen is, 
die van daer herwaerts souden mogen comen, sal U. E. deselvige met rijs 
vullen, onaengesien hoe diere soude mogen wesen, ende ’t gene met schepen 
nietsenden can, sal met joncken op Jacatra oft Bantam senden, ende dat in ’t 
begin van ’t Noordermouson, doch byaldien het soo vroech niet geschieden 
can, laet daeromme niet naer, rijs te senden na de gelegentheyt die becomen 
can, ’t sy vroech oft laet, opdat vandaer versien mogen werden, soo het van 
andere quartieren quame te gebreecken.

Nu cortelingh .... wel bewaren sall !).
Van Japan is in de Moluques, Amboyna ende Banda wel aengecomen het 

schip Vlissingen, welck in Maleye gelost heeft 105.000 realen van 8C" in Japans 
silver, om metten eersten herwaerts aen gebracht te werden. Soo het hier tyte- 
lijck ware gesonden, souden U. E. van dit mouson op voorraet tegens ’t naeste 
jaer goede pertye gesonden hebben; dan daer en sijn tot noch toe geen sche
pen van de Molucques gecomen. Na den roep sullen dit jaer weder eenige
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schepen na de Manilhas gesonden weiden. De Ternatanen zijn in de wapenen 
geweest, om me ’t fort Maleye aff te lopen ; dan vindende ons volck in de wape
nen, hebben haer gerust gehouden, soodat den aenslach door Goods genade 
misluct is. In Amboyna is ’t water noch al troubel. Dit jaer hebben vandaer 
ontfangen omtrent 270 bharen nagelen. In Banda sijn d’Engelsen wederom 
twee schepen affgenomen. Die van Lontor ende Pouleron continueren met 
haer consoorten tegens ons den oorloch, ende die van Selamme houden met 
de hare ende d’ onse vrede. Wy hebben dit jaer omtrent 700 sockels foelie met 
eenige noten vandaer ontfangen, ende sijn noch wat verwachtende. Wat van 
de Moluques becomen sullen, is ons noch onbekent.

Van ’t patria zijn hier wel aengecomen de schepen Tertholen* de Zeewolff 
ende Mauritius, goede somme gelts medebrengende. Hadden wy gelegentheyt 
van schepen, souden U. E. een goede pertye realen van 8cn tegens de compste 
van de joneken toesenden ; dan by gebreck van schepen can ’t niet geschieden, 
want de saecken alsoo lopen, dat hier de macht tegen onse vrunden byeen 
sullen moeten versamelen ende houden, totdat goet secours van ’t patria be
comen. Door gebreck van schepen can mede naer Arabia, Suratten noch de 
Cust niet gesonden werden. Het schijnt bycans, dat alle de Mooren van geheel 
Orienten met d’Engelsen tegen ons gebandeertzijn, even alsofifmetten anderen 
verdragen waren omme overal met ons soo een feeste te houden, als op de 
Ciciliaense vespre met de Francen ende binnen Parijs metten admirael van 
Vranckrijck geschiede.

De Heere heeft ons tot noch toe sonderlinge behoet ende hopen, dat ons 
voortaen mede wel bewaren sal. Doch voor d’onse in Jamby sijn al vrywat 
beducht. De Heere wil haer mede hoeden.

Binnen ’t jaere sijnder thien schepen rijekelijek volladen naer ’t patria ver- 
trockcn. De Heere wilse alle in salvo gelyden.

’t Schip Siericksee sal mede haest geladen wesen. Van U. E. als oock van 
diversche andere quartieren sijn met grote devotie mede goede secoursen 
voor ’t patria verwachtende. De Heere wilse alle in salvo geleyden. Ende sy 
U.E. ten besluyt van desen andermael ten hoochsten gerecommandeert, alle 
mogelijeke diligentie te doen, omme herwaerts aen goede quantiteyt rijs te 
senden, gelijck mede voor ’t patria goede rijeke retouren, waertoe, soo het 
eenichsins bybrengen connen, cort naer desen U. E. een jacht met eenich 
geit senden zullen. Laet interim niet, van alle canten rijs te ontbieden ende 
herwaerts sooveel te senden, als de vrunden becomen ende senden connen, 
waeraen ons vruntschap ende de Compagnie groten dienst geschieden sall.

Heer Hendrick Janszen sijn metten eersten verwachtende, ende sy heer 
Druyff naer zijn vcrtreck de saecke bevolen.

Alsoo onse macht hier seer nodich wesen zal ende groot gebreck van sche-
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Op gisteren is hier, Godt loff, het jacht Nassau wel aengecomen, waerdoor 
geerne verstaen hebben, hoe zy U. E. met den Ar ent omtrent Cheribon be
jegent hadden. Wy hebben door missive ende resolutie by heer Willem den 
Dorst gesonden, seer gaerne gesien, hoeby de vrunden conform d’ordre, U. E. 
gegeven, seer wel begost ende aengeleyt is, om tot ons oogmerck te comen. 
U. E. sal wel doen ende op dien voeth conform onse instructie voortvaren, op
dat de secrete ordre voldoen cont, ende soo haest d’ occasie becomt, sal U. E. 
deselvige sonder aensien off respect executeren tegens desulcke als behoort, 
recht, billick ende geordonneert is.

Om seeckere redenen hebben niet connen naerlaten, U. E. dese per expresse 
naer te senden, als oock tot confirmatie ende renovatie van de voorgaende 
ordre. Doet vooreerst alle mogelijcke diligentie sonder nochtans uyterlijck 
eenige neersticheyt te bethonen, omme de gevangenen, het gcrooffdc geit 
ende goederen met vruntschap ende beleeftheyt weder te crygen, maer in- 
sonderheyt omme metterhaest grote quantiteyt rijs, padi ende eenige beesten 
te becomen, alsoo U. E. weet, hoe noodich sulcx van doen hebben. Ontsiet 
u niet tot dien eynde eenige vereeringe te doen, sonder metale oft ysere 
stucken te geven.

De rijs ende padi, die U. E. becomen can, sult datelijck in de schepen laden, 
ende soo haest goede quantiteyt becomen sult hebben, als te weten hondert 
last twee oft drie, ende d’ occasie schoon comt, mits de gevangenen weder- 
gecregen hebbende, sal U. E. de saecke revengeren ende dat met wat groots 
ende notabels, sonder om een clantgen oft geringe personen te beginnen, 
voldoende de secrete ordre, soo best doen can. Doch soo ’t geviele, dat U. E. 
metterhaest soo groten quantiteyt rijs niet becomen cost ende datter te veel 
tijts verlopen soude, sal U. E. in dien gevalle de secrete ordre voldoen, soo

pen ende volck hebben, sy U. E. ten hoochsten bevolen, geen schepen in die 
quartieren te houden, die eenichsins gemist connen werden, maer sent al her- 
waerts dat senden cont. Van de twee schepen, die naer Cochin China ge- 
destineert zijn, hebbe maer een herwaerts ontboden, maer wenste wel, datse 
beyde quamen,’t sy met een rijck retour voor ’t patria oft met rijs voor de 
Moluques, Amboyna ende Banda.

In Jacatra adi 29 Augusti anno 1618.
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haest d’ occasie ende de gevangenen bccoinen can, doch d’apparentie goct 
zijnde om veel rijs te becomen, trect dan eerst in sooveel becomen can. Dc 
schepen, die van node sonde mogen hebben, sal tot naerder ordre aldaer soo 
lange houden, als den tijdt lyden can, sonder de nagelen, noten ende foelie 
op te houden.

Van desen Sabandaer hebben wy verstaen, dat de Chinesen oorsaeck van 
veel quaet wesen souden; insonderheyt Intche Moeda, die de meeste ende 
beste vruntschap schijnt te thonen. Dan daer sy van wat het oock sy, in allen 
gevalle belasten ende bevelen wy U. E. met de vrunden aldaer wel expresse- 
lijck op ’t op ’t alderhoochste den voorsz. Intche Moeda, den Gouverneur 
Ouloubalangh noch oock geen andere in ’t minste geen quae samblant te 
thonen, ende vooral IntcheMoedanoch niemantandersgeensins onse meninge 
oft secrete ordre te kennen te geven of te communiceren, voordat deselve 
effectueren cont, tenware aen d’ heer gencracl Reael, den admirael Verhagen 
oft andere raden van Indien.

Alsoo beducht zijn, de vrunden door Intche Moeda andermael geabuseert 
oft verraden souden mogen werden, belasten ende bevelen U. E. mits desen 
wederomme wel expresselijck, ditto Intche Moeda geensins te vertrouwen 
noch onse intentie te kennen te geven, ’t sy oock hoe groten deucht oft 
vruntschap hy sonde mogen doen. Bethoont ende doet hem weder vruntschap, 
sonder denselven te vertrouwen dat secreet dient te blyven. Ick meen, dat 
hy met eenige andere Chinesen versoecken sal, omme met onse schepen met 
haer bagage herwaerts te mogen varen. U. E. sal excuseren, daertoe geen 
ordre te hebben, alsoock dat se niet behoeven te vresen voor eenich ongemack; 
versoeckendc, dat in Japara gelieven te blyven , omme ons aen rijs ende andere 
provisien te helpen, doch verneemt neerstelijek, maer dat behendelijck, off 
Intche Moeda aen de misdaet schuldich is, ende hem schuldich bevindende, 
straft hem mede naer behoren, conform gegeven ordre, endesoo U. E. eenige 
van dc misdadige levcndich becomen cont, examineert haer soo nauw ende 
ernstelijck als doenlijck is, om de grond van de saké te weten. Is het nodich 
ende byaldien sulex geraden wert bevonden, tortureert oft pynicht eenige 
van de misdadige, wel te verstaen byaldien door simpel examen geen bescheet 
becomen can.

Als de misdaet gestraft ende gcrevengcert wesen zall, sal U. E. een missive 
aen den Mattaram, oft andere naeste overheden schrijven, inhoudende hoe 
sulex gedaen is tot revenge ende straffe van de massacre ende berovinge door 
Ouloubalangh gedaen, ende alsoo nu recht gedaen is, dat haer door d’heer 
generael vrede oft oorloch aengeboden wert. Begeren sy vrede, laet dan weten, 
dat datelijck grote quantiteyt rijs affsenden, ende soo het niet en doen oft by
aldien U. E. geen goet bescheet becomen en can, vernielt ende verdestrueert
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249. — AEN WILLEM DEN DORST,
OPPERCOOPMAN OP ’T SCHIP ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, LEGGENDE 

VOOR JAPARA, 29 AUG. 1618.
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alsdan wat van den Mattaram becomen can, niemant dan die van Cheribon 
alleen verschonende.

De saecke in Japara verricht zijnde, sullen de vrienden in ’t wederkeeren 
van daer, soo geen goede quantiteyt rijs hebben, Cheribon aendoen, verwit
tigende dien coninck wat in Japara gepasseert is, ende alsoo d’ heer generacl 
de vruntschap met zyne Majesteyt geerne continueren soude, dat hem der- 
halven gelieve U. E. tot red el ij eken pryse aen goede quantiteyt rijs ende 
andere notelijeke provisie te helpen, opdat de vruntschap daerdoor vermeer
deren mach.

’t Is seecker, dat hier mede een aenslach op handen geweest is, om ons 
huys aff te lopen, doch de Heere heeft ons wondcrbaerlijck behoet, ende hope 
dat ons voortaen mede wel bewaren sall.

In Jacatra adi 29 Augusti anno 1618.

§

U. E. missive van den 25en stantis is ons op gisteren per ’t jacht Nassau wel 
geworden, maer d’ander van den 22cn hebben noch niet vernomen, ’t Gepas
seerde in Japara hebben den 19cn deser verstaen ende daerover derwaerts gc- 
sonden den heer Jacob van der Marct met het jacht den Arent, met ordre, wat 
ende hoe in de saecke handelen sall. Met lieff hebben verstaen, hoe d’intrce 
door U. E. scer wel gedaen ende de saecke met bescheydenheyt begost is. De 
meninge is, dat men vooreerst trachten sal goede quantiteyt rijs metterhaest 
te becomen, alsoock omme met vruntschap ende schoon samblant occasie te 
becomen, om ons van de saecke te mogen revengeren ende de autheurs, ad- 
juteurs ende executeurs ten hoochsten te straffen tot exempel van alle troulose 
Mooren, conform d’ordre, ditto van der Marct voordesen gegeven endealsnu 
geconfirmeert ende gcrenoveert. Hier is tegens ons mede een lelijck verraet 
geweest om dit huys aff te lopen; dan d’ Almogende heeft ons behoet.

Alsoo aen Jacob van der Marct breet geschreven hebben, sullen geen nieuw 
verhad doen. Wy recommanderen ende bevelen U. E. en alle de vrunden 
aldaer wesende mits desen, onse ordre, aen van der Marct gegeven, sonder 
tegenseggen te helpen executeren ende denselven te assisteren metraet ende 
daet, voor sooveel den dienst ende welstant van de Compagnie soude mogen 
vereyschen. Thoont elck het schoonste samblant van de werelt ende open
baart niemant (maer hout het wel secreet) dat van meninge sijn, reven ge te
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nemen endc straffe te doen, dan met de revenge ende straffe selve, mits dat 
die groot ende notabel sy. Doet niet oft doet wat groots.

U. E sy gerecommandeert, voorsz. van der Marct aen te seggen ende wel 
te waerschouwen, dat hy hem wachte voor Intche Moeda, dat hy denselven 
alle vruntschap ende goet samblant bethone, maer in ’t minste niet vertrouwe, 
noch onse disseyn niet ontdecke, nonobstant hoe schonen samblant ditto 
Intche Moeda sonde mogen bethonen ende wat vruntschap soud mogen doen, 
alsoo de Chinesen dubbelde verraders sijn, en de Intche Moeda hier van eenige 
seer geaccuseert wert.

In Jacatra adi 29 Augusti anno 1618.

250. — PATANI.
AEN HENDRICK J ANSZEN ENDE DRUYFF, PER CLEEN HOLLANDIA, 

4 SEPT. 1618.
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Met twee verscheyden missiven, per de smack over Jambi gesonden, hebben 
U. E. geadviseert ’t gepasseerde in Japara, idem wat aenslach hier tegens 
ons geweest is, wat voorder ommegaet, ende insonderheyt, hoe goetgevonden 
hebben U. E. ordre te geven, dat ons van Cambodja ende andere omliggende 
quartieren herwaerts gesonden werde soovecl rijs als becomen ende senden 
can, op avontuyre oft* ons deselve in Japara quame te gebreccken. Nevens 
desen gact copie van deselvige missive. D’inhoude confirmeren andermael 
mits desen.

Desen gact met het jacht Cleen Hollandia, welcke met onse voorgaende 
missive expresselijek derwaerts senden, op avontuyre oft*de voorgaende niet 
te recht en quame, dat U. E. door desen van den noodt vcrwitticht ende wy 
vandaer daerop van rijs versien mogen werden. Naer d’advysen van Japara 
schijnt het wel gebeuren zoude mogen, dat ons gevangen volck endc oock 
eenich geit endc goederen weder gelevert wierde ende den handel aldaer by 
provisie continueerden; dan wy en vinden geensins geraden, ons op die hope 
te verlaten ende tijdt te verliesen, te meer dewyle over ’t onnosel bloet recht 
gevoirdert moet werden.

Derhalven recommanderen endc bevelen U. E. mits desen andermael wel 
expresselijek, om van Cambodja ende omleggende quartieren herwaerts aen 
te senden zooveel rijs als becomen ende senden cont, ’t sy met schepen oft 
joneken, hoe endc wanneer het soude mogen wesen. Wy versoecken, dat 
ons metten eersten goede pertye rijs gesonden werde, doch soo het niethaes- 
tich geschieden can, dat het dan na de gclegentheyt gedaen werde, mits alles



424 Patani, 4 Sept. 1618.

rijs oft andersins ten dienste
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addrcsserende aen de eylanden by de Versche rcviere van Jacatra leggende, 
daer de schepen gemeenlijck verdubbelen, ende niet nacr Bantam oft Jacatra. 
Weest hierinne niet versuymich noch nalatich.

Ende offU. E. per avontuyre geit gebraecke, senden nevens desen een kist 
met 8000 realen van Scn welcke tot opcoop van 
van de Generale Compagnie gebruycken sal.

Dit jacht Clecn Hollandia sullen wederom me met advysen van daer ver
wachten ende sal U. E. ’t selve in ’t keeren Jambi wederom laten aendoen, 
tenware dat om nodige advysen haestich te bestellen sulex niet geraden vonde. 
Doch soo ’t geviele, dat dit jacht (by gebrcck van andere gelegentheyt) nacr 
Cambodja oft elders gesonden diende, omme daer rijs te doen opcoopen ende 
joneken hier ende daer te bevrachten, sal U. E. ’t selvige in dien gevalle daer- 
toe gebruycken.

’t Is wel 7 oft 8 maenden geleden, dat den Mattaram verboden heeft, datter 
geen rijs uyt sijn jurisdictie gevoert werde, ende dat eensdeels omme syne 
vyanden te benauwen, ende ten anderen door de grote dierte, welck selffs in 
de stadt van Mattaram geweest is, daerdoor grote menichte van menschen 
van honger gestorven zijn.

Tsedert dien tijdt hebben wy noch oock niemant anders eenige rijs van 
Japara noch elders connen becomen, waerdoor hier mede soo groten dierte 
is, dat men geen rijs becomen can. Het weynige, dat den bottelier voor onsen 
tacffcl op de merct coopt, compt wel 60 realen de coyangh te staen, ende is 
onmogelijck sooveel te becomen, als voor ons huys ende de schepen van node 
sy, soodathet wel slecht hebben souden, soo geen rijs voor den noot op voor- 
raet gehouden hadden. Doen ons huys op Japara affgeloopcn wierde, was effen 
een weynich rijs affgecomen, dewyle ons volck tegens omtrent 20 realen de 
coyangh gecocht hadde, door licentie die van een van de principaelste van 
den Mattaram becomen hadden. Sommige seggen, dat ons huys daeromme 
affgelopen zy. Andere seggen, dat het gedaen is, omdat Eyndhoven seerqua- 
lijck van den Mattaram ende de gouverneur van Japara gesproocken hadde; 
andere omdatter eenige joneken genomen sijn ; invougen datter divers van 
gesproocken wert. Dan nae hier geseyt wert, soo is het alleen om ’t geit ende 
’t goet te doen geweest.

Het schip Siericksee is noch besich met laden ende sall omtrent hal ff Sep
tember naer ’t patria vertrecken. De Heere wil ’t selvige ende alle andere 
gaende ende comende schepen in salvo geleyden.

Tot Bantam is de peper tegenwoordelijck geldende 5i realen de sack, met 
apparentie dat eerlange tot 7 a 8 realen de sack ende meer rijsen zall. Dcrhal- 
ven sy U. E. mede ten hoochsten gerecommandeert, alle de peper van die 
quartieren op te copen ende ons van daer sooveel peper ende andere goede

I

I- .

Ij



j

1’ATANI, 4 SEI’T. 1618. 425

251. — JAMBI.
AEN ANDRIES SOURI, PER CLEEN HOLLANDIA, 4 SEPT. 1618.

Nevens dese gaet copie van d’ onse met de smack gesonden, waervan d’in- 
houde confirmeren. Op de hope, door U. E. gegeven, sijn de Bcrgerboot dage,- 
lijcx vol peper verwachtende. De Heere wil hem in salvo geleyden, alsoo hier 
nodich is, want de peper dagelijcx noch meer rijst, sijnde tsedert onsejoncxte 
tot op 5 reael de sack gecomen, ende sal, soo ick mene, eerlangh tot 7 a 8 oft 
meer geraecken.

Omme goede quantiteyt rijs van Cambodja ende omleggende quartieren 
te becomen, sijn dit jacht expresselijck sendende tot confirmatie van voor- 
gaende ordre, ende sijn daermede gaende tot opcoop van rijs 8000 realen in 
spetic. U. E. sal onse missive met dit jacht datclijck naer Patana wel bestelt 
werden ende van daer off andere quartieren goede quantiteyt rijs becomen, 
doende soovcel tot bevoirderinge van den peperhandel in Andrigiri ende Cam- 
pher als geraden ende doenlijck zy. Soo meer jachten senden connen, sullense 
U. E. geworden.

Alsnoch en zijn van de Cust geen schepen gecomen, ende by gebreck van 
schepen connen derwaerts noch oock naer Suratten niet senden.

Wy recommanderen U. E. andermael weynich goct ende weynich volck in 
Jambi te vertrouwen. Laet daer expresselijck tot verseeckeringe van ons volck 
ende des Compagnies goederen een jacht blyven, niettegenstaende de jachten 
hier soo nodich zijn, dat ons qualijck sonder behelpen connen. Hier wort weder 
een jacht gemaect, dan wy hebben de handen soo vol, dat qualijck door ’t 
werek geraecken connen.

Over de verraderye, die hier onder handen geweest is, excuseert ende ont- 
schuldicht hem desen Coninck alsoo, eer hy beschuldichtwert.dat hem (naer 
’t schijnt) de tranen bycans uyt de oogen loopen, ’t welck niet dan te meer 
bedenekens geeft. Wy moeten op onse hoede wesen ende de Heere (die alles 
weet ende regeert) de saeck bevelen.

retouren te senden, als cenichsins becomen can, waeraen ons vruntschapende 
de Compagnie groten dienst geschieden zall.

Van de Cust zijn alsnoch geen schepen gecomen, soodat gants geen deden 
noch oock geen ander cargasocn en hebben om U. E. te senden, doch sijn 
den Gouden Leetctu dagelijcx van de Cust verwachtende. Van ’t patriasijn der
waerts twee jachten geseylt.

In Jacatra adi 4 September anno 1618.
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252. — ORDRE, 4 SEPT. 1618.
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U. E. zy gerccommandeert aldaer alsulcke ordrc op zijn vertreck tc laten, 
dat ons volck ende des Compagnies goederen sooveel verseeckert mogen 
wesen, als doenlijck sy.

In Jacatra adi 4 September 1618.

253. — INSTRUCTIE
VOOR SCHIPPER TJERCK SYBRANTH VARENDE OP ’T JACHT CLEEN 

HOLLANDIA, 4 SEPT. 1618.
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Wort geordonneert aen alle oppercoopluyden ende schippers van de 
respective schepen ende jachten der Generale Compagnie van de Vereenich- 
de Nederlanden in Indien wesende, dat als yewerts met haer schepen oft 
jachten van d’ een plaets naerd’ ander seylende zijn ende nieuws op een plaetsc 
comen te arriveren, aldaer niet eer aen landt en varen, noch oock geen boot 
oft schuyt aen landt senden, voor datter yemant van degene, aen landt leg
gende, aen boort gecomen zy, oft dat ten minsten door andere eenige tydinge 
becomen hebben, dat het aen landt wel stae ende datter geen questie zy, 
opdatter niemant meer alsulcke ongelucken gebeuren, als, Godt betert, in 
Macassar geschiet is.

In Jacatra 4 September 1618.

Op ’talderspoedichste zal U. E. van hier recht door naer Jambi seylen ende 
onse missive aen den heer Andries Souri doen behandigen, procurerende 
bescheet, om datelijck met alderijl naer Patana tc seylen ende soo hacst be- 
scheyt becomen hebt, sult vandaer recht door naer Patana seylen ende onse 
missive aen de vrunden aldaer behandigen, haer ordre voirder naercomende.

Soo ghy eenige Portugesen, Spangjaerden oft adherenten compt tc rescon
treren, sult haer alle mogelijeke affbreck doen, ende soo eenige schepen, 
jachten oft andersins compt te vermeesteren, sult alle de goederen onder be- 
hoorlijcken register in goede verseeckeringe nemen ende behouden, gelijek 
mede sooveel volck, als bergen ende bewaren cont, omme ten besten van 
de Generale Compagnie gebruyct ende gebenefitieert tc werden. Het volck, 
welck ghyluyden niet bergen noch bewaren cont, sult ter verscher daet 
(volgens nevensgaende ordre van de Heeren Mayores) over boort setten,
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254. — INSTRUCTIE
VOOR DEN HEER CRIJN VAN RAEMBORCH, OPPERCOOPMAN, ENDE ZIJNEN 

RAEDT, VARENDE ALS OVERHOOFT VAN D’ ONSE NAER JAPARA, 
BIMA, SOLOR ENDE TIMOR, 12 SEPT. 1618.
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eenige jongers oft coopluyden alleen verschonende, macr geen geestelijcke 
personen, noch niemant van degene in des conincx dienst wesende.

Eenige Macassaren rescontrerende, sult haer mede alle mogelijcke affbreck 
doen, alles doodtslaende datbecomen cont, gelijcksy met d’onsevan ’tschip 
d’ Eendracht hebben gedaen, latende alleen een persoon over, om detydinge 
te brengen.

Alle andere joncken sult vry ende vranck laten passeren ende repasseren, 
sondcr haer eenige hinder oft moeyte aen te doen, ’t sy oock vanwaer dat 
souden mogen varen.

In Jacatra adi 4 September 1618.

U. E. sal trachten, Japara op 't spoedichste te beseylen ende aldaer niet 
langer leggen dan sondcr verachteringe van u voyage geschieden can. Rijs 
ende ’t gene U. E. voirder gebreect, sal trachten, sondcr tijdt te verliesen, 
aldaer te becomen.

Den heer Jacob van der Marct ende de vrunden in Japara wesende, sal 
U. E. van onsentwegen op ’t alderhoochste recommanderen de schone per
sonage alsoo te spelen, dat eerstelijck in de schepen grote quantiteyt rijs, 
padi ende andere provisien op voorract becomen, ende ten tweeden, dat geen- 
sins gemerct werde, van meninge zijn, over de gedane misdaet recht te voir- 
deren ende straffe te doen, maer sullen haer de vrunden houden, gelijck off 
Eyndhoven met dczync ten rechten gestraft waren, idem alsoff haer desaecke 
niet eens aen en ginek ende alleen gecomen zijn, om rijs, padi ende andere 
provisien te coopen, interim met alle discretie de verlossinge van de gevan
genen voor eerst procurerende ende daernaer voldoeninge van ’t gerooffde 
geit ende de goederen, opdat sich d’ heer generael (sullen U. E. seggen) niet 
en stoore. Eer men revenge neme ende de behoirlijeke straffe doe, wenste ick 
wel, dat men eerst goede quantiteyt rijs ende padi cochtc ende in de schepen 
schepe, doch soo daeraen niet conncn comen, sullen dan hoe eerder hoe 
beter op ’t alderrigoreuste offop ’t alderhertste straffen d’ autheurs, adjuteurs 
ende executeurs van de gedane moort ende roverije, ten exempel van alle 
andere troulose Mooren, waertoc U. E. met alle de zyne (des nodich wesende) 
voorsz. van der Marct in racdt ende dacdt assisteren zall.



428 Instructie, 12 Sept. 1618.

Ai

È

> • -

l

< H

i

Soo men vooreerst geen rijs noch padi becomen, de verraders ende moort- 
daders met haren aenhanek niet abuseren can, omme de rechte schuldige te 
straffen, sullen de vrunden in desen gevalle trachten alles te vernielen, dat 
van den Mattaram becomen connen, niemant verschonende, ’t sy oock wie 
oft waer dat het soude mogen wesen, om die van den Mattaram daerdoor te 
dringen ende dwingen, d’autheurs, adjuteurs ende executeurs van ’t quaet 
selffs te straffen ende ons toevoer van rijs ende alle andere notelijekheden te 
doen. Doch insonderheyt sal men geen Gouseratten verschonen. Wy bevelen 
U. E. te helpen vervoirderen, dat het voorsz. in d’ een oft d’ ander voegen ten 
uytersten gcexecutcert werdc.

Ingelijcx lasten ende bevelen U. E. mede van der Marct aen teseggen ende 
van onsentwegen op ’t hoochste te belasten, dat hy Intche Moeda geensins 
meer vertrouwe, dan men een verrader (by gelijekenisse ende behouden Intche 
Moedes ecre gesprocken) behoort te doen ; dat is, sooveel als dienstich zy, om 
hem in zijn eygen stricken te vangen, sonder denselvcn eenige wantrouw te 
bethonen. Dat Intche Moeda veel valscheden ende verraderijen tegen andere 
gepleecht heeft, is van der Marct wel bekent. Heeft hy het andere gedaen, 
waeromme soude hy het ons niet doen? Intche Moeda mach wel een eerlijck 
man wesen, dan den aert van alle Chinesen is eerloos, ontrouw, valsch ende 
verradisch, niet allene encke.lt, maer dubbelt. Om ’t gewins wille ende om 
met elckeen wel te staen sullen se d’een soowel als d 'ander met goot ende 
quaet doen bedriegen ende verraden, gelijck wel ervaren hebbe. Is Intche 
Moeda van dien aert niet, soo moet hy geen Chinees wesen. Is hy hal ff slacht, 
soo moet hy notelijck noch booser zijn. Grote inditie ende suspitie isser, dat 
hy de voornaemste oorsaeck van ’t quaet sy. Nu het sy watter van zy, onse 
meninge is niet, dat men hem verwerpen off sich abstract van denselvcn 
houden sall, maer dat men alsoo handele, dat zyne boosheyt ons ten goede 
gedye, gelijck men alle vergiften gebruyet. Ende byaldien bevonden wert, 
dat ditto Intche Moeda aen voorsz. misdaet schuldich is, sal men denselvcn 
soowel als alle andere ten hoochsten straffen.

Ten hoochsten bevelen U. E. in Japara noch elders geensins te laten ver- 
luyden, dat van meninge zijn, yemant naer Bima te senden, veel min, dat 
U. E. derwerts vaert, ende soo Intche Moeda de saecke aan prees, geeft geen 
ander antwoort, dan dat U. E. my’tselvige adviseren zall, ende soo hy versocht 
naer Bima, Solor oft elders met onse schepen te varen, sal men ’t selvige 
beleeffdelijck excuseren.

U. E. zy gerecommandeert te helpen vervoirderen, dat ons van Japara 
toegesonden werde alle de calck, die daer is ende becomen werden can, 
gelijck mede grote quantiteyt corael, steen ende hout. De vrienden in Japara 
zijnde, sal U. E. oock aenseggen, dat met alle man van Japara niet vertrecken,

encke.lt
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maer dat men daer eenige schepen oft ten minsten een schip late, hetzy dan 
om rijs ende andere notelijcke provisien te procnreren, off om revenge van 
de begane misdaet te nemen.

In Japara U. E. saecken verricht hebbende, soo sult met den Arent ende de 
Groene Leeuw van daer naer Bima, Solor ende Timor vertrecken, tenzy dat 
by de general Reael ende raden van Indien (soo die compt te rescontreren) 
anders werde geordonneert.

Bima sal U. E. aendoen met beyde de schepen, off een van beyden, naerdat 
metten anderen best geraden vinden sult.

In Bima sult U. E. laten een van de bequaemste coopluyden met twee 
mannen ende een cargasoen daerby, omme by den coninck ende alle andere 
hooffden dies te beter te vervoirderen ende aenhouden datter van alle omleg
gende quartieren grote quantiteyt rijs, padi, beesten ende alle andere provisien 
by den anderen gebracht en versamelt werde tegen s de compste van de sche
pen, die wy van meeninge zijn derwaerts te senden, ende alsoo de Compagnie 
aen desesaecke ten hoochsten gelegen is, sy U. E. ende de vrienden gerecom- 
mandeert met alsulcke discretie ende beleeftheyt daerinne te handelen, dat 
bygebreck van andere plaetsen, de Moluques, Amboyna ende Banda van die 
quartieren van rijs ende alle andere notelijekheden versien mogen werden, 
want daer genoegh tot redelijeken pryse te becomen is. Doch eer grote quan
titeyt byeencompt gelove wel, dat het tijdt zal moeten hebben, ’t Sal oock goet 
ende nodich wesen, datter eenige van de Soloresen mede naer Bima varen, 
omme de saecke ten besten te helpen voirderen.

Het voorsz. in Bima verricht hebbende sullen de vrunden naer Solorseylen 
ende in Solor comende, sal U. E. de Solorese bontgenoten der Generale Com
pagnie nevensgaende missive behandigen ende haerlieden daerby aendienen, 
dat ons volck voor desen geensins van daer gelicht ende het fort niet affge- 
broocken en is, omme haerlieden te verlaten off het contract door den Com
mandeur Schott saliger gemaect, te violeren, maer alleen, om de voorneemste 
macht van hare ende onse vyanden met dies te meerder gewelt aen te tasten. 
Ende alsoo door hare gecommitteerden te verstaen hebben, hoe den vyandt 
weder zeer sterek op Solor gekeert ende onse vrunden seer hart benouwende 
waren, dat wy daerop datelijck geresolveert hebben, haerlieden te helpen ende 
den vyandt tencmael te vernielen ende verdryven. Idem dat dit jaer tot desen 
eynde drie schepen derwaerts senden zullen, omme provisionelijck weder 
plaetse te houden, een cleen fortgen te maecken ende haerlieden te assisteren, 
met vaste meninge ende hope het naeste jaer off ter eerster gelegentheyt een 
suffisante macht te senden, omme den vyandt tenemael te vernielen; idem dat 
voor desen om haer gesanten te contenteren een fregat affgesonden hadden, 
maer ’t selvige verongeluct is.
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De vriendelijcke conferentie ende voorsz. verhael gedaen wesende, soo sal 
U. E. met de zyne ende de Solorese bondgenoten delibereren, waer dat best 
een fortgen gemaect dient, wanneer, hoe het met de minste coste van de Gene
rale Compagnie gemaect ende met een cleen garnisoen tegens de macht van 
den vyandt gehouden ende bewaert werden can. De vrienden dienen hierop 
wel te letten, opdatter geen verloren oncosten werden gedaen, ende dat men 
niet dan een cleen fortgen maecke ende alles soo oncostelijck als eenichsins 
tot verseeckeringe van des Compagnies volck ende goederen gedaen werden 
can, ’t welck haer op ’t hoochst zijn recommanderende. De grote ende de forme 
van ’t fortgen connen niet wel voorschryven, want het moet naer gelegentheyt 
van plaetse ende naerdat de materie is, gemaect werden. Doch wat de forme 
aengaet, ons bedunckens sal een viercant fortgen met vier halve puncten wel 
ende best zijn. Ende wat de grote aengaet, sult die naer den eysch affmeten. 
Den eysch is, dat het niet grooter behoeft te wesen dan voor woninge oft gar
nisoen van 30 a 40 personen ten hoochsten ende bewaringe van een weynich 
Timors cargasoen. Tot sandelhout behoeft mede niet veel plaets, want niet 
en dencken daer veel sandelhout te laten, alsoo alles telckenreys met eerste 
gelegentheyt van schepen herwaerts gesonden dient, ende al waer ’t schoon, 
dat middel hadden om veel volck derwaerts te senden, soo sonde het mogen 
geschieden, omme in passant een vliegende tocht te doen, maer niet om daer 
te wonen, dewyle den handel van Timor weynich oncosten dragen can ; ende 
wateenige vrye borgers aengaet, die zullen haer onder’t fort moeten behelpen.

Wat nu den tijdt aengaet, wanneer het werek by der handt genomen dient, 
U. E. sal daer in ’t regenmouson comen, als wanneer niets goets gemaect 
werden can, ende al waer ’t schoon, sulex gedaen cost werden ende dat de 
Soloresen daerop seer aenstonden, sal U. E. evenwel niet onderstaen, meer te 
doen dan sonder verleth van den handel op Timor gedaen werden can, alsoo 
U. E. gesonden wert, omme met hulpe van de Soloresen den Timoresen handel 
voor de Compagnie te stabilieren, te doen ende te mayntineren, waertegens 
de Soloresen wederomme reciprocelijck tegens haer vyanden assisteren ende 
het fortgen, welck met u hulpesouden mogen maecken, metgarnisoen besetten 
zult; derhalven sy U. E. gerecommandeert op U. E. aencompst in Solor aldaer 
seer weynich tijts te slyten. Soo sonder verleth van de reyse naer Timor geen 
plaetseopgeworpen werden can tot verseeckeringe van ’t garnisoen, sal U. E. 
alles in de dorpen by de Mooren laten, o ff mede naer Timor nemen, naerdat 
best geraden vinden zullen.

Den handelmetalledeschepen ende jachten op Timor gedaen wesende, sal 
hem elck weder aen Solor ter gedestineerdc plaetse vervoegen, ende aldaer by 
den anderen gekeert zijnde, sult datelijck alle het sandelhout, was ende sisicq 
in den Ar ent schepen endedaermede met allerijl herwaerts aensenden, opdat



Instructie, 12 Sept. 1618. 431

v

\

i

! V-

1J i $ 

1 ’’ i ■’£

■» 

ju 
/

hier alles ’t naeste jaer aen deChinesen verhandelt ende gevent werden mach, 
ende soo alles in den Ar ent niet en mocht, sal de reste met een ander jacht 
mogen senden.

Het retour herwaerts aen gesonden wesende, sal U. E. aldaer het fortgen 
opmaecken in manieren als best naer voorsz. consideratie geraden vinden sall, 
mits de jachten, die daer souden mogen houden, te zyner tijdt aen de Noortzy 
van Timor sendende, omme aldaer den handel mede waer te nemen ende be- 
hoirlijck te doen.

Ende alsoo de Soloresen mede Mooren zijn, soowel als dese omleggende 
troulose natie, sy U. E. gerecommandeert met grote discretie seer voorsichte- 
lijck omme te sien ende altoos wel op u hoede te wesen, opdat U. E. met goede 
voorsichticheyt voorcome ’t quaet, dat de bosen zouden mogen onderstaen te 
doen (als niet verhope noch deneke) onder pretext van revenge, dathaereens 
verlaten hebben.

In den beginne offop U. E. aencompst sult de Soloresen met aller discretie 
ende beleeftheyt aendienen, hoe heerlijck, loffelijck ende hoe goet dat het 
voor den volcke is, datter goede ordre, wetten ende policie in de gemeente zy; 
idem hoe ordentlijck ende wel dat het gaet, daer de souvereyne authoriteyt 
in een off by weynige zy, ende ter contrarie hoe onordentlijck ende qualijck 
in een populare regieringe, daer elck evenveel meester is; hoe swack, dat soo 
een gemeente is, wat inconvenienten onderworpen zijn ende hoe moeyelijck 
het voor ons valt met sooveel hooffden te doen te hebben. Derhalven dat int 
haer gelieve een souvereyn hooft te verkiesen ende die volcomen authoriteyt 
te geven om met ons te mogen handelen ende wat met hem geaccordeert 
wert, dat zyluyden alle tesamen beloven, sulex sonder eenige oppositie goet- 
willich naer te comen, ende dat degene, die daertoe sonde mogen gekoren 
werden syne residentie omtrent het fort houde, oft hiertoe niet verdragen 
connende, dat dan de souvereyne authoriteyt in weynige personen remitteren, 
mits dat de minste stemmen gehouden zullen wesen sonder contradictie naer 
te comen ’tgene by de meeste stemmen geaccordeert wert, alsoo anders seer 
swaerlijck vallen sonde yets goets te verrichten.

Terwijl de Soloresen in ’t werek wesen sullen, om ’t fortgen te maecken, 
sal men yeder man een pont rijs daechs geven ende ons volck, die daeraen 
souden mogen wereken de vrye cost, conform d’ordre van de heeren Mayores, 
mits rijekerlijker dan ordinarie rantsoen, naer discretie schaftende.

Alsoo voor de Generale Compagnie niet gelegen en compt, noch oock niet 
wel doenlijck en is, alle de havens van Timor met cleen vaertuych te besoeken, 
is goetgevonden, dat men de Soloresen consenteren sall, op alleclene havens 
(daer men met schepen oft jachten niet handelen can) te handelen; ende het 
cargasoen, dat daertoe van node souden mogen hebben, sal men de voor-
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neemste hoofden doen, ten pryse best verdragen werden can, onder verbin- - 
tenisse dat sulex aen de Generale Compagnie ter wedercompste van degene, 
die naer Timor souden mogen senden, in sandelhout, sisicq ende was, off 
wat in retour mochten brengen, tot redelijeken prijse voldoen sullen.

Sooder eenige vrye luyden van onse natie op Solor quamen resideren, sal 
men deselvige den vryen handel mede consenteren ter plaetse, daer de Com
pagnie niet handelt, ende haerlieden van gelijeken des nodich wesende met 
capitael assisteren, mits dat sulex met het retour, dat van Timor mochten 
brengen, als de voorsz. inwoonders aen de Gecommitteerde der Generale Com
pagnie voldoen ende haer eygen retour aen die van ditto Compagnie ende 
aen geen andere tot redelijeken pryse venten zullen.

Sooder eenige Chinesen oft andere Indiaense natie op Timor comen han
delen, sal U.E. haer goederen (soo die becomen can) conform de vorige ordre 
prijs maecken ende haerlieden van Timor weren.

Eenige Engelsen, France oft andere Europische natie omtrent Timor res
contrerende, soo sult een schip oft jacht neffens haer senden ende houden ter 
plaetse, daer zy om te handelen souden mogen lopen, omme de Timoresen 
van haer te weren ende hun den handel in dier voegen te beletten, conform 
d’ ordre voor desen gegeven.

Ingevalle datter eenige Chinesen oft andere op Solor quamen, sal men haer 
geen sandelhout verhandelen, maer wel met geit oft andersins affeopen dat 
voor ’t fort nodich wesen mocht, doch soo onderstaen hadden off onderstonden 
op Timor te handelen, sal men conform voorgaende ordre met discretie met 
haerleven.

Byaldien eenige inwoonderen van Solor’t sy Christenen oft Mooren, vrien
den van de Portugesen wesende, onderstonden ende versochten, oft anders 
genegen waren, met ons in alliantie ende vrientschap te treden, sal men op ’t 
voirdelijest met haer verdragen ende in aller manieren trachten, d’inwoonders 
t’ onswaerts te trecken ende ’t gehele landt sooveel doenlijck is in vrede te 
stellen, omme den vyandt te meerder afbreck te doen, mits dat het geschiede 
met advijs ende toestemminge van onse oude bontgenoten.

Tot naerder ordre sullen de soldaten voor eerst op des Compagnies costen 
blyven ende sal haer geschaft werden d'ordre van de ranchoenen soo nae als 
naer gelegentheyt van de plaetse ende na den tijdt geschieden can, ofte op 
droge dagen soud men haer yets tot toespijs, veranderingh ende voirderingh 
van gesontheyt mogen geven, ’tsy in geit oft waren.

De stoffen, die de soldaten ende andere tot clcdinge gegeven mogen wer
den, sal men voor risico ende oncosten van de zee met 75 per cento avanche 
cargeren.

In den Raedt, ’tsy Breden Raedt, Scheepsraedt oft Crijchsraedt, sall den
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heer Crijn van Raemborch continueerlijck als overhooft presideren ende den 
Raedt beroepen conform nevensgaende ordre van de heeren Mayores, ende 
sullen alle de Brede Raden, Crijchsraden ende Scheepsraden den voorsz. Crijn 
van Raemborch voor haer hooft erkennen, respecteren ende obedieren, gelijck 
by desen bevelende zijn, alsmede die van de schepen, welcke bygeval oft 
andersints in Solor souden mogen comen te arriveren, tenwaren datter een 
expres gequalificeert overhooft medequame.

By versterven van eenige officieren, als te weten oppercoopluyden, schip
pers, ondercoopluyden ende stuurluyden, sal men, andere bequame personen 
hebbende, by provisie, maer niet absolutelijck in haer plaetse stellen, ende 
alle andere offitien vacerende, sal men andere in plaetse authoriseren.

Die haren tijdt uytgedient ende hun wel gedragen hebben, sal men met 
redelijeke verbeteringe soccken weder opnieuws aen te nemen ende daer te 
houden ende degene, welcke souden mogen versoeken uyt des Compagnies 
dienst te wesen, omme daer als vrye luyden te blyven resideren, sal men met 
provisionele toesegginge tot naerder advijs van ons aldaer houden.

Sooder eenige soldaten oft andere, in garnisoen leggende, versochten te 
trouwen met eenige vrouwen van ’t landt off andere, sal U. E. ’tselvige haer 
toelaten.

Wy verstaen ende bevelen by dese wel expresselijck, datalledecargasoenen, 
vivres oft andersins, welck in Solor souden mogen werden gebracht, by die 
van de schepen tot in ’tfort oft elders ter behoirlijeker plaetse gebracht ende 
gelevert werden.

U. E. zy mede ten hoochsten gcrecommandeert, de Spangjaerden ende 
Portugesen met hare adherenten alle mogelijeke affbreck te doen, soowel te 
water als te landt, ende soo yemant compt te veroveren sal de goederen ten 
besten van de Generale Compagnie benefitieren ende het volck, sooveel in 
goede verseeckeringe bewaren can, tot sware wereken als slaven gebruycken, 
mits alle d’andere, die meer soud mogen becomen, ter verscher daet volgens 
nevensgaende ordre van de heeren Mayores over boort settende, niemantdan 
eenige jongers ende coopluyden verschonende.

Soo ’t gevielc, dat U. E. eenige Macassaren compt te rescontreren, sal trach
ten ende neersticheyt doen, omme haerlieden alle mogelijeke affbreck te doen, 
ende soo eenige bccompt, snit haer trac teren gelijck sy ons volck van ’t schip 
d’ Eendracht op Macassar hebben gedaen, niemant verschonende dan eene, 
om de tydinge te brengen. Daer wort geseyt, dat de coninck van Macassar 
een armade naer Bima gesonden hebben sonde omme die quartieren t’onder 
te brengen ende dat eerlange de Soloresen mede met gewelt besoecken souden. 
Byaldien aldaer comen oft dat U. E. vernemen can, yewerts omtrent de 
voorsz. eylanden compareren, soo sal neersticheyt doen, omme de voorsz.

28
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armade van den coninck van Macassar te beseylen ende ten uytersten te ver
nielen, sonder yemant te sparen; al waer ’t oock, dat hieromme veel tijdts 
versuymt soud moeten werden, sal ’tons genoech ende wel gedaen wesen, 
als maer een grote, notabele straffe doen can over de massacre, bij de Macas- 
saren gedaen.

In Jacatra adi 12 September anno 16IS.

Dat ons volck voor desen van Solor gelicht ende het casteel verlaten is, en 
is geensins geschiet, om ’t contract, door den Commandeur Schot saliger met 
U. E. gemaect, te violeren, maer omme op een ander quartier U. E. ende onse 
vyanden te meerder affbreck te doen. Ende alsoo van meninge zijn, het ver- 
bont ende de vruntschap, met U. E. gemaect, tc onderhouden ende vermeer
deren, soo is ’tdat datelijck op d’aencompst ende instantie van den Sengage 
Latnaguere, den soon van Chili Protavi, ende den soon van Sengage Lamahala 
(U. E. noot verstaen hebbende) een fregat deden claer macken ende vooruyt 
gesonden hadden, dan ’ten heeft Godt niet gelieft, hetselvige behouden te 
laten arriveren, sijnde niet verre van hier gebleven, als de vrunden wel ver
staen zullen.

Alsnu senden wy tot U. E. assistentie twee schepen met eenich volck, 
geschut, amonitien van oorloge ende alle nootsaeckelijckheyt, omme daer te 
blyven resideren. Derhalven gelieve Chili Protavi ende alle de Scngagen van 
’t landt Solor metten allereersten allerley notelijeke materialen byeen te ver- 
samelen, omme soo haest sulex ten minsten verleth van den handel opTimor 
geschieden can, weder een bollewerck te maecken ter plaetse, waer U. E. 
sulex met onsen capiteyn Crijn van Raemborch best geraden vinden sult, tot 
verseeckeringe van U. E. landt ende meeste affbreck van 
vyanden. Wy sijn van meninge, cort naer desen noch een 
senden, ende verhopen eerlange alsulcke secourssen van' Nederlandt te be- 
comen, dat U. E. ende onse vyanden tenemael van daer ende andere quar- 
tieren meer verdryven sullen, dat Godt geve.

Ende alsoo de maniere, welck by U. E. gemene regeringe van alle de bont
genoten van ’t landt gebruyct wert, wel disordre onderworpen is, versoecken 
wy aen Chili Protavi ende alle de Sengagen van ’t landt Solor, dat het haer 
gelieve, onder hun een souvereyn hooft te verkiesen ende die volcomen autho- 
riteyt te geven, dat al ’t gene by denselven met onsen capiteyn gehandelt
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256. — JAPARA.
AEN HEER J. VAN DER MAROT, PER DEN GROENEN LEEUW, 12 SEPT. 1618.

Nevens desen gaet copie van d’onse per expresse gesonden, welcke hope 
Ü. E. wel geworden wezen zall. D’inhoude confirmeren andermael mits desen. 
Tsedert is hier van Japara wel aengecomen ’t schip ’t Wapenvan Amsterdam, 
een van de gequetste medebrengende; sy seggen, dat goede hope endeappa- 
rentie scheen te wesen, dat ons gevangen volck ende de gerooffde goederen 
wel weder gelevert worden souden. ’t Gevolch sullen met devotie verwachten 
te verstaen.

Desen gaet met heer Raemborch, waermede U. E. senden tot opcoop van 
rijs, padi ende andere notelijckheden 8000 realen in spetie, U. E. ten hooch- 
sten recommanderende, alle mogelijcke neersticheyt te doen, omme grote 
quantiteyt rijs ende padi op te copen ende in de schepen te laden, ’t En can 
niet te veel wesen. Wy hopen, dat de schepen Hoorn ende Morgensterre off 
andere aldaer wel gearriveert zullen wesen, ende sal U. E. daerinne schepen 
alle de rijs ende padi, die becomen can.

Soo door U. E. alle de partye rijs ende padi in den Arent, als wy verhopen, 
gescheept is, sal alles in de schepen Hoorn, de Morgensterre oft andere, die 
daer souden mogen wesen, weder overschepen, ende den Arent met heer 
Raemborch laten vertrecken. Doch sooder geen andere schepen gecomen 
waren, sal den Arent in dien gevalle aldaer vertoeven, tot datter van d’Oost 
oft van hier andere schepen comen, omme den rijs uyt den Arent daerinne 
over te schepen ende de wacht aldaer waer te nemen. De schepen, die aldaer 
van d’Oost zouden mogen comen, sal U. E. altesamen herwaerts aen niet laten 
comen, maer ten minsten een aldaer houden omme rijs te laden endetot uyt- 
voeringe van onse voorgaende ordre.

Wy verhopen, dat de gevangenen voor den ontfanek van desen al weder

wert, by alle de Sengagen van ’t landt sonder wederspreecken naergecomcn 
werden sall, mits dat denselven dicht by het bolwerck wone, om d’een ende 
d’ander met raedt ende daedt in alle voorvallende saecken te beter te mogen 
assisteren; doch onse vrienden mogen hierinne doen, sooals best geraden 
vinden sullen.

Met onsen capiteyn Crijn van Raemborch senden voorelcken Sengageeen 
roer, ’t welck in teecken van vruntschap gelieven aen te nemen. Godt behoede 
U. E. ende verniele hare ende onse vyanden.

In Jacatra adi 12 September 1618.
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gerelaxeert wesen zullen, ende al waer ’t schoon, dat alle het geit ende alle de 
verloren goederen daerby mede gelevert wierden, sal U. E. evenwel onse voor- 
gaende ordre naercomen, ende te syner tijdt ten uytersten executeren tot 
straffe ende revenge van ’t onnosel bloet, dat tot Japara vergoten is, ten ware 
dat d’autheurs, adjuteurs ende executeurs van de gedane misdaet door den 
Mattaram selffs metter doodt gestraft wierden.

Soo de Mattaram selffs geen recht en doet, sal U. E., segge andermael, vol
gens onse voorgaende ordre de autheurs, adjuteurs ende executeurs van ’t 
gedane quaet op ’t alderrigoreuste ten hoochsten straffen, al waer’t oock, dat 
alle de gevangenen, het gerooffde geit ende de goederen weder gelevert wier
den, ende dat als vorens grote quantiteyt rijs ingecocht ende affgescheept 
hebben sall. Laet niet, om hier toe te comen, d’alderschoonste personage van 
de werelt te spelen, opdat U. E. de bosen te beter becomen ende straffen mach, 
als daerop minst dencken ende alles schynen sal, vergeten te wesen.

Doch soo ’t geviele, dat U. E. geen rijs noch padi becomen cost, sal in desen 
gevalle trachten, de misdadige metten eersten te straffen, ende soo de rechte 
schuldige in geenderley manieren becomen can, revengeert u dan met repre- 
salie, die van den Mattaram alle mogelijcke affbreck doende. Vernielt ende 
verdestrueert in dien gevalle alles, wat becomen can, niemant verschonende, 
omme den Mattaram daerdoor te dringen ende dwingen selffs recht te doen 
ende ons met goede quantiteyt rijs te versien.

Alsoo wy verstaen, dat Intche Moeda U. E. gemoet bycans geheel besitten 
soude, niettegenstacnde denselven van vele voor de voorneemste autheur 
ende instigateur van ’t gedane quaet gehouden wert, soo is ’t, dat U. E. by 
desen andermael wel expresselijck ten hoochsten belasten den voorsz. Intche 
Moeda niet meer te vertrouwen, dan men een verrader (by gelijckenisse ende 
behoudens Intche Moeda’s eere gesproken) behoort te doen, om hem in zijn 
eygen stricken te vangen; nochtans en sal U. E. ditto Intche Moeda geensins 
voort hooft slaen, noch in ’t minste niet laten ontvallen noch geensins laten 
blijcken, dat van hem quade suspectie hebben. Toont hem een vriendelijck 
gelaet ende veynst, alsoff hem alles gocts vertroude, sonder denselven eenich- 
sins te openbaren dat van meninge zijn, revenge te nemen ende straffe te 
doen, maer dient hem aen quansuys als aen een vriendt in ’t secreet, dat wy 
rijs moeten hebben, ende Japara daerover niet souden mogen verlaten, al waer 
’t oock, dat ons ongelijck meer quaets gedaen ware.

Ende soo U. E. bevindt, dat Intche Moeda aen de misdaet schuldich is, ver
schoont hem niet, maer straft hem mede als andere. Is hy onschuldich ende 
is hy een eerlijck man, laet hem sijn eere behouden, ende met zijn eere gaen, 
sonder die off zijn persoon noch oock niemant van zijn volck yewerts met onse 
schepen te vervoeren. Dit belasten wy U. E. andermael op ’t hoochste, alsoo
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Tsedert myne joncxte van dato ultimo November 1617 per ’t schip den 
Gouden Leeuw ende van den 14January 1618 per vryc lieden gesonden, hebbe 
U. E. niet geschreven noch van daer oock niet vernomen, waerover met grote 
devotie naer ’t schip den Gouden Leeuw off andere meteen rijck cargasoen 
verlangende zijn. De Heere wilse alle in salvo geleyden. Wy hadden U. E. ge- 
adviseert, dat in April passado een ander schip met geit senden souden, doch 
’ten heeft door gebreck van schepen niet connen geschieden, want alsoo ver
leden jaer veel schepen naer ’t patria gekeert zijn ende op dien tijdt bycans

ons den aert der Chinesen zeer wel bekent is. Is hy geen Chinees, maer een 
halffslacht off een Moore, soo moet hy notelijck dies te boser wesen. U is wel 
bekent, wat valscheden hy tegens seeckere Portugesen ende andere gepleecht 
heeft. Heeft hy het andere gedaen, waerom en sonde hy het ons niet doen? 
Heeft hy het ons niet gedaen, wacht, dat het niet en geschiede.

’t Is my leet, dat om Intche Moeda sooveel moet schryven. Weest trouw 
ende vertrout niemant. Maect, dat wy gerust mogen zijn ende geen redenen 
meer becomen, om beducht te wesen, dat U. E. hem van Intche Moeda soud 
mogen laten abuseren oft bedriegen, waeraen ons vruntschap ende de Gene
rale Compagnie groten dienst geschieden sall. HeerRaemborch, brengerdeses, 
sal U. E. onse meninge naerder verclaren. Wy gedragen ons daertoe, endesy 
U. E. gerecommandeert sijn advijs ten goeden aen te nemen.

U. E. is kennelijck, hoe hier tegen ons, des Compagnies volck ende goederen 
twee verraderyen door Goods genade gemist zijn, ’t Is seecker, datter weder 
andere gepractiseert werden; dan ick hope, dat ons de Heere wel behoeden 
sal. Doet aldaer alsulcke straffe, dat ment hier ende overal mach sien ende 
hooren ende dat het alle troulose Mooren voor een notabel exempel diene, 
waeraen de Compagnie groten dienst geschieden sall.

Voor desen sijn U. E. van mynentwegen twee Engelse brieven om te trans- 
lateren gegeven. Het translaet is niet alleen in de penne gebleven, maer heeft 
U.E. daervan niet meer dan een aen heer Carpentier wedergegeven. Derhalven 
snit wel doen ende ons d’ andere Engelse brieff metten eersten mede weder 
bestellen, opdat naer ’t patria gesonden mach werden, alsoo de Compagnie 
daeraen gelegen is.

Injacatra adi 12 September 1618.
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sonendemane met alle’t gesternte tot Bantam tegen hadden, sijn wy genoot- 
saect geworden, langen tijdt byeen te houden de weynige schepen, die hier 
hadden, o ff men soud ons met huyt en de hayr gegeten ende met voeten ge
treden hebben.

Het gcluct de vrienden op de Cust zeer wel, maer andere qualijck dat de 
hoeren Mayores recht toe derwaerts gesonden hebben de schepen den Swcrten 
Beer ende den Dolphijn, welcke hopen aldaer voor den ontfanek van desen 
wel gearriveert zullen zijn, datgeernc hooien sullen. Voordecomptanten ende 
cargasoen by de Mayores daerinne gescheept, is de generale reeckeninge der 
Custe conform de facturen gedebiteert.

Desc gaet met het jacht Cleen Vlissingen, welck U. E. expresselijck met 
advysen by gebreck van andere schepen toesenden, opdat de vrienden weten 
souden, wat in de Orientaelse quartieren ommegaet ende waernacr hun desen 
aengaende sullen hebben te reguleren.

Met onse jonexte is U. E. geadviscert, hoe dat jacr tot dien tijdt seven sche
pen volladen nacr ’t patria gekeert waren, namentlijck d’ Orangebooin, 'tPost- 
paert, d’ Eendracht, Walcheren, Enckhuyscn, ’t Wapen van Selant ende den 
Eenhoorn. Drie andere sijn naer datum noch mede gevolcht, te weten de Goede 
Fortuyn, den Witten Beer ende Tcrtholcn. Alsnu leyt het schip Sicricksec 
mede volladen seylreet, ende voor ’tschip Mauritius is omtrent de halve last 
vaerdich.

Hoe in de slach van Manilha gebleven waren de schepen de NicuzveSonne, 
Der Veer énde den Eolus, is U. E. voordesen geadviscert, alsmede wat de twee 
Maenen ende den Engel vandacr gebracht hadden. Naer desc slach hebben de 
schepen de Rode Leeuw ende Vlissingen den vice-admirael van de Spang- 
jaerden gerescontrcert ende alsoo aengetast, dat den vyandt daermede selffs 
gestrant ende de brant in ’t schip gestcccken heeft. Dacrnaer hebben dese 
twee verscheyden joneken becomcn ende haer schepen vol zijde ende deden 
geladen, waermede n effens een joneke, die niet laden costcn, in Firando wel ge
arriveert zijn, alwaer den buyt na den inlantsen prijs op ƒ743.414 — 1 — 10 
getaxeert is. Den commandeur Lam is met d’ Oude Sonne aldaer mede wel 
aengecomen ende sijn ons voor ’t patria met den Swartcn Leeuw van dacr wel 
geworden de waerdye van ƒ418.157 — 8— 1 van de veroverde goederen, 
dewelcke met de voorgaende schepen nacr ’t patria versonden zijn, doch is 
het goet door vochtigheyt van de kisten zeer geplect ende beschadicht ge
worden. Naerdat de Rode Leeuw in Firando- gelost was, is hetselvigc schip 
door een toffon in de gront geraect ende aldaer gesleten. De commandeur 
Lam is met Vlissingen volladen met allerley notelijekheden ende 105.000 
realen in Japans silverindeMolucques, Amboynaende Banda wel aengecomen. 
Xf Oude Sonne is met de Galliassc volgens onse ordre naer Cochin China ge-
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sonden omme te ondersoecken, off daer den Chinesen handel gestabiliert 
werden con, mits dat in passant wederom op de joncken naer Manilha varende 
passen sonden, doch van dese schepen hebben noch geen ty dingo.

Soo des vyants schepen in October oft November 1617 van Manilha naer 
d’ eylanden gesonden wierden omme te vertimmeren, sijn sy alle door een 
extraordinarie grote storm omtrent 30 mylen van Manilha gebleven. Driesijn- 
der in see met man ende muys gesoneken ende drie gestrant. Elck hadt niet 
meer dan 8 stucken geschut op, omme batterye te maken, daer vertimmeren 
sonden. ’t Geene de Spangjaerden meest smert, is dat haer meeste timmer
lieden gebleven zijn. De vyandt heeft in Manilla niet meer dan een out schip 
ende twee goede galej’en, doch sijn besich, omme op ’t alderspoedichste weder 
ses nieuwe gallioenen te maken, immer soo groot als de voorgacnde geweest 
zijn; dan sullen naer onse gissinge lange werek hebben eer daermede wat 
verrichten connen, soodat vooreerst van die cant geen noot sullen hebben.

Den heer generael Reael ende raden van Indien, verstaen hebbende hoe 
des vyants vlote vergaen was, hebben gercsolveert de goede occasie waer te 
nemen ende wederom eenige schepen naer Manilha te senden, dat een goede 
saecke is; maer weynich denekende op ’t geene ons in off van dese quartieren 
overcomen can, hebben zy tot de reyse naer Manilha deses beste schepen 
van Indien gedestineert, als te weten Bantam, de twee Manen, teSivaen, Vlis- 
singen ende den Engel, welck de Compagnie (dat Godt niet en geve) wel soude 
mogen smerten.

Verleden jaer hebben d’ Engelsen ons met elffschepen voor Bantam leggen 
braveren ende wonderlijck gedreycht, maeralsnoch isser weynich opgevolcht. 
Twee van dcselvige zijn naer Engelandt gekeert ende drie innewaerts geseylt, 
waervan het eene in de Bouchcrones gebleven ende de twee door onse schepen 
by Pouleron acngchaclt ende vermeestert zijn. Al het volck is over de forten 
verdcylt. D’Engelsen hebben hier tcgcnwoordich 5 schepen ende daer loopt 
tydinge, datter dit jaer thien schepen van Engelant comen sullen. Van andere 
quartieren hebben mede eenige te verwachten. Seggen, dat nagelen, noten 
en foelie begeren, coute que coute. Tegen hare macht hebben tegenwoordelijck 
alhier geen andere schepen dan ’t Wapen van Amsterdam, de Trouwe, de 
Suyder Eendracht, de Neptunes, St. Michicl ende Nassau. Van de Moluques 
hebben de Morgensterre te verwachten ende van Banda Out-Hoorn. Naer ’t 
patria gaen vooreerst de schepen Sierickseeende Mauritius. Van daersijn hier 
wel aengecomen de schepen Tcrtholcn, den Seewolf ende Mauritius, hebbende 
vooreerst (naer ons weten) niet anders meer dan het schip Delft met een seer 
treffelijek oorlochschip te verwachten, waeraen U. E. de swackheyt van onse 
macht tegens die van onse vyanden affmeten can. Derhalven sy U. E. ge- 
recommandeert, soo daer eenige schepen over heeft, dcselvige metten alder-
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eersten herwerts te senden, opdat d’Engelsen in de Moluques, Amboyna oft 
Banda onse meester niet werden.

Naer Solor ende Timor zijn gevaren de schepen den Arent ende de Groene 
Leeuw.

Het laet hem aensien, alsoff wel soud connen gebeuren, dat door gebrcck 
van schepen met de retouren verlegen raecten, want om ’t velt tegens onse 
vyanden te houden, is immers soo nodich, dat een goeden macht by den 
anderen houden, als dat de schepen met retouren naer huys senden, ende 
dewyle soo weynich schepen hebben, hoe sullen wy beyde voldoen ?

Met retouren hebben van Patana te verwachten ’t schip den Swerten Lee uw y 
van Jambi de Bergerboot, de Jager ende andere clene jachten, van Atchijn 
de Valck ende de SeewoljJ welcke alle nodich sijn omme op d’Engelsen te 
passen, neffens degene die hier tegenwoordich hebben, ’t Mocht Godt ge- 
claecht wesen, dat onse meesters altoos van ’t een gebrcck in ’t ander lopen 
ende nimmermeer mate connen houden.

Van een pestilentiale coortse sijnder in Banda nu cortelingh op ’t fort 
Nassau wel hondert mannen gestorven ende daerondcr twee gouverneurs met 
veel hoochofficieren. Op Lontor is een vliegende tocht gedaen, maar niet 
verrecht. Het was op Pouleron gemunt, maer is (soo men seyt) door quaet 
weder achtergebleven. Dit jaer hebben van daer ontfangen 750 sockels foelie 
ende weynich noten.

Den 23en Martio passado is het huys van Amboyna door een eerschoot 
verbrant. ’t Heeft weynich gescheelt, o ff het geheel e casteel soud opgevlogen 
hebben. Aen geit ende goederen isser in de brant gebleven ƒ 76.000. Van 
daer hebben dit jaer ontfangen omtrent 250 bharen nagelen. Die van Lucidi, 
Cambelle ende Loehoe houden correspondentie met den Tidorees ende willen 
haer onder denselven begeven. Die van Hottomouri sijn tegen het casteel ge- 
rebelleert: dan sullen (naer apparentie)door d’andere ondersaten van ’t casteel 
wel haest vernielt oft verdreven werden.

Van de Moluques hebben noch geen schryven, maer over Amboyna ver- 
staen, hoe geheel Maleyo den eersten October met het bovenhuys van de 
Compagnie verbrant is. Omtrent 8 oft 14 dagen te voren was de vloer van ’t 
nieuwe huys gelastrigeert, anders soude de Compagnie een extreme schade 
geleden hebben. By geval is ons oock ter handt gecomen de nevensgaende 
verclaringe, waerinne U. E. sien zall, hoe de Ternatanen met gcmccne reso
lutie voorgehadt hebben ons fort Maleyo aff te lopen, ende hoe d’aenslach 
misluct is.

Het schijnt bycans al off de coningen van Java metten anderen verdragen 
zijn geweest, omme ons gehelijck te vernielen. Den 8en Augusto passado is 
ons huys tot Japara door den gouverneur affgelopen. Drie mannen sijnder
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gedoodt, drie gequest ende 17 in ’t landt na den Mattaram gevangen gevoert. 
Omtrent de waerdye van 20.000 realen, soo in contant als goederen, sijnder 
gerooft. Seer divers worter van d’ oorsaeckc gesproocken, macr het apparcntst 
is, dat het om ’tgelt ende de goederen geweest is.

Tenware dat ons Godt wonderlijck behoet hadde, wij souden alle den 20 
Augusto passado tot Jacatra vermoort ende de rijeke middelen van de Gene
rale Compagnie berooft hebben geworden. Daer was op dat pas in den huyse 
een capitael van omtrent f 600.000 soo in realen als coopmanschappen. De 
verraderye is soo groot ende wel beleyt geweest, dat de saecke qualijck gelooff- . 
lijck is ende oock een avontuyre zy, oft diergelijeke oyt in Indien beleyt oft 
gepleccht is. U. E. is wel bekent, hoe groten vruntschap ende goede corres
pondentie met den coninck van Jacatra altijts gehouden hebben, endesijn wy 
door dese deucht bycans vernielt geweest.

Ende alsoo U. E. de boosheyt van den Pangoran van Bantam mede wel 
bekent is ende hoe daertegens gewrocht hebben, sullen de saecke niet verder 
ophalen dan van I'ebruary ende Marti passado.

Om den persoon van Hans de Decker te becomen (die in Thoff van den 
Pangoran gevlucht was) hadden wy het schip St. Michiel van St. Malo in 
arrest genomen, ende alsoo den Pangoran daertegen ophiel den peper die 
alrede gecocht ende betaelt hadden, verbiedende dat geen meer souden copen, 
rees de questie soo hooch, dat wy genootsaect wierden die van Bantam vrede 
oft oorloch aen te bieden ende den Pangoran te vergen sich vrient off vyant 
verclaren soude. Hierop hebben die van Bantam haren trots laten vallen ende 
de saecke op d’ ander boech gewent. Doch alsoo de guyterye ende monopolie 
met de peper evenwel bleeff continueeren, hebben, wy de Chinese joneken 
daertegens verboden geen peper van Bantam te voeren, voordat wy’ eerst van 
een goede pertye tot redelijeken pryse versien zouden sijn. Hiertegens liet 
ons den Pangoran geen dreygement gebreecken, dan alsoo daerop weynich 
pasten, is ons disseyn (als aen de retouren blijet) ten dele geluct. Interim op 
de joneken gepast wierde, om voor te comen, dat geen peper laden noch ver
voeren souden, zijn d’ Engelsen gecomen, willende mede ick en weet niet 
wat doen, ende hebben op de reden van Bantam een van de Chinese joneken 
genomen, de Chinesen daeruyt gedreven ende de joneke berooft, daermede 
wy haer hebben laten gewerden. Hiermede sijn d’ Engelsen de quade lieden 
geworden. Men heeft gedreycht, haer huys te raseren ende haer te vermoor
den, ende heeft den Pangoran, onder pretext alsoff alleene vreesde, dat wy 
d’ Engelsen helpen souden, met ons grote vruntschap gemaect ende voor
geslagen een eeuwich contract met ons te macken, datter tot Bantam geen 
ander Europise natie dan wy alleen handelen souden. Pangoran Gabangh, die 
tevoren met den Pangoran gouverneur in oorloch scheen te willen treden, is

hl
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op dit pas met alle sijn vrouwen ende kinderen byoostcn Java op de jacht ge
varen, onder dexel, dat de moeyten ontliep ende hem het gouvernement van 
Bantam niet aen en stont, aen d’onse een jacht tot convoy versoeckcnde, 
welck hem tot twee toe gedaen wierde. Hy is omtrent 2 maenden uytgeweest 
ende heeft eenich geit, rijs ende andere clenicheden van ons doen halen; ende 
op d’ ecre ende vruntschap, die wy Pangoran Gabangh op ’t versoeck van den 
Pangoran van Bantam aendeden, isser door Jacatra uytgegeven, dat wy den 
Pangoran van Jacatra verdryven ende Pangoran Gabangh coninck van Jacatra 
in zijn stede maecken souden, waerover die van Jacatra hun op haer maniere 
gewapent hebben. De saecke aldus beleyt wesende, is Pangoran Gabangh 
den 20cn Augusto ’s middags tot Jacatra gecomen, heeft den coninck ende 
veel orangcays besocht ende daermede sooveel tijdt doorgebracht totdat de 
sonne onder was, als wanneer met veel orangcays van Jacatra ende seer grote 
menichte van volck gecomen sijn, om my te besoecken ende onse huysen 
(soo hy seyde) te besien, even alsoff geen andere tijdt gehadt hadde ende de 
vasten, die den'22cn ingaen sonde, hun drongh dien selvcn nacht naer Bantam 
tekeeren; dan het was, om haer moortdadigen ende vcrradischen aenslach te 
effectueren, doch de Heere heeft ons bchoct. Pangoran Gabangh is met die 
van Jacatra met omtrent 500 mannen binnen onse huysen geweest, ende waren 
wy daerenboven van buyten met een ontelbare menichte van volck omcingelt. 
Dan alsoo omtrent 40 a 50 soldaten op de gallereye van ons nieuw huys(daer 
niet overvallen costen werden) in de wapenen met brandende lonten gestelt 
hadden, is d’ aenslach daerdoor gebroocken ende heeft ons de Heere dacrdoor 
behoet, sijnde elck weder onder deselvigc schijn van vruntschap als gecomen 
waren, vertrocken. Naer desen sijnder diversche andere aenslagcn (te lanek 
om verhalen) gepractiseert. Dan alsoo interim een weynich lucht van de saecke 
c regen, hebben wy veel geit ende goederen van landt gescheept ende ons 
aengestelt, aloff weder eenige aenslagcn verwachtende ende oock wel getroost 
waren, waerop den coninck van Jacatra (eer hy oyt beschuldicht is geworden) 
de grootste onschult van de werelt gedaen heeft. Wy hebben hem noch oock 
die van Bantam noyt beschuldicht, alsoo tegenwoordelijck op ons alder- 
swackst zijn, vrientschap moeten houden, ende geen macht noch middelen 
hebben omme vol te doen aen raedt, die tegen soo grote aenslagcn behoorde 
geschaft ende geëffectueert te werden. Alsnoch menen sy, de vasten uyt 
wesende, op een ander manier tot haer disseyn te geraecken; dan ick hope, 
dat ons Godt voortaen mede wel behoeden sall. Ick mene vastelijck, soo desen 
aenslach voortgegaen hadde, dat even alsoo met d’Engelsen geleeft souden 
hebben, ende hoe het met d’onse tot Bantam gegaen soude hebben, weet Godt.

Omme met behendicheyt de nieuwe aenslagcn te breecken, even alsoff het 
bygeval geschiede, ben ick over drie dagen van Jacatra (daer goede ordre ge-
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laten hebbe) vcrtrocken ende gisternacht sccretelijck aen ’t schip Siericksee, 
voor Bantam leggende, gecomen, van meninge sijnde, datelijck weder naer 
Jacatra te keeren. Tot Bantam heeft de sprake al gegaen, dat ick tot Jacatra 
vermoort ende alle de huysen al vernielt waren.

Veel cortcr dan de materie wel is ende breder dan de tijdt toelaet, hebbede 
saeckc geschreven, opdat U. E. wete, wat hier ommegaet ende hoe overall 
op ons hoede moeten wesen. Wie soud oyt gedacht hebben, dat den coninck 
van Jacatra soo boos ende vals wesen sonde, dat hy ons sonder eenich recht 
oft reden soo lelijck verraden ende vermoorden sonde? Heeft de Compagnie 
oyt schijnheyliger vriendt in Indien gehadt dan die man geweest is ende noch 
seyt te zijn ? Wie sal men betrouwen ? Ick ben seer beducht, dat ons volck in 
Jambi (welck Godt verhoede) mede vermoort ende de loge oock affgelopen 
wesen zall. Hadden wy nu volck ende schepen, ’t ware den rechten tijdt omme 
’t fondament van des Compagnies staet ende welstant met recht ende redenen 
te leggen. Provisionelijck souden seer geerne beginnen, maer connen daertoe 
seer qualijck geraecken.

Seer schandelijck ende vileyn isser tot Japara met ons volck geleeft, ende 
alsoo die van Bantam. Jacatra ende alle andere Mooren haer naer d’uytcompst 
van dese saeckc gedragen ende ons volck nieuwers seccker zijn sullen, soo 
dacrover geen behoorlijck recht gedaen wert, soo is ’t dat wy van meninge 
zijn, ten exempel, van alle troulose Mooren alsulcke revenge te nemen ende 
alsulcken straffe te doen, dat het een yeder van haer voor een notabel exempel 
dienen mach. Het sonde wel connen gebeuren, dat Japara hierover soowel als 
Macassar voor een tijdt souden moeten derven, waeruyt een generael gebreck 
van rijs ende andere notelijekheden ontstaen can, soo geen andere finantie 
vinden. Derhalvcn sy U. E. ten hoochsten gerecommandeert, soo daer cenige 
schepen over heeft, deselvige metten eersten vol rijs beneffens d’andere car- 
gasoenen, die gercet heeft, herwaerts aen te senden. Heeft U. E. geen schepen, 
oft soo de schepen, die heeft, niet ontberen can, sent ons dan (is ’t doenlijck) 
goede quantiteyt rijs met Moorse schepen, ende maeckt (bidden wy U. E.) dat 
van daer goede quantiteyt rijs becomen. ’t Is alrede meer dan acht maenden 
geleden (eer de moort tot Japara aenginek) dat daer geen rijs te becomen is 
geweest ende dat vandaer geen uytgevoert is door de dierte, die in ’t landt 
van den Mattaram was, sijnde aldacr grote menichte van menschen door 
honger vergaen.

Toucherende de Franccn. Van de twee schepen van Diepe isser verleden 
jaer eene met omtrent 5 a 6000 sacken peper naer Vranckrijck gekeert. Het 
ander hebben aen den Pangoran vercocht ende leyt aen de wal en vergaet. 
Van de twee schepen van St. Malo sijn wy aen ’t eene geraect, dat, vermits 
hetselvigc om Decker te becomen in arrest genomen hadden, by de Francen
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verlaten is, sijnde Decker met d’Engelsen gekeert. ’t Ander legt tegen woor- 
dich seylreet met omtrent 5 a 6000 sacken peper geladen. Dan vermits haer 
meeste volck gestorven is ende seer swack van onbevaren volck zijn, hebben 
eenige Gouseratten ende Chinesen aengenomen, soodatapparentis.soo dacr- 
mede teseyl gaen, dat onderweech wel souden mogen blyven.

Dus vele van de tydinge geseyt hebbende, sullen wy tot den handel comen. 
Vooreerst confirmeren andermael, hoe de Mayores jaerlijcx voor ’t patria be
geren duysent packen oft balen van den besten indigo ende by gebreck van 
die liever slechte dan geen ; idem 3 a 400 balen Guinese lywaten van Tirepo- 
pelier, wat grover van dract ende vaster geweven dan de voorgaende geweest 
zijn, lanek 50 a 70 ellen breet 1-J elle wit gebleyct, maer begeren voortaen 
geen catoene gaeren, dan een weynich slecht, cort gehaspelt tot monster als 
per nevensgaende missive blijet.

’t Is my leet ende sal de Compagnie daeraen oock geenen dienst geschie
den, dat U. E. niet dan slechte grove tapis bestelt ende de geeyschte van 5 
pagoden uytgelaten heeft, doch sullen de slechten evenwel verwachten ende 
die ten besten benefitieren. ’tSal nodich wesen, dat daertegens wederom goede 
pertye van 5 a 7 pagoden de corge, om d’een met d’ander teslyten, gesonden 
werde. U. E. gelieve te geloven, soo d’een ende d’ander niet van node ware 
geweest, dat wy se niet geeyscht souden hebben, ende als den eysch soo groot 
sy, dat die by gebreck van capitael off andersins niet voldacn werden can, sal 
gelieven in dien gevalle elex pro rato sooveel te senden als doenlijck is, ende 
niet overvloet van ’t eenc ende gebreck van ’t ander. Fyne tape sarassc van 
11 tot 15 pagoden de corge dienter mede een goede pertye gesonden, ende 
dat van allerley bloemwerck; van de Diangse monsters connen noch geen 
ad vijs geven.

Meest alle de goulongs, verleden jaer met den Gouden Leeuw ontfangen, 
sijn redelijck wel bevallen. Van Malacca is soo schonen goet niet gecomen. 
De meeste faulte is, datter eenige onder bevonden zijn, die met valsche saye 
(als voor desen geadviseert hebbe) geverft ende geheel geplcct zijn.

By packen sijnder eenige soo nu soo dan a 40, 42 ende oock eenige a 45 
realen de corge vercocht, doch nu cortelingh een pertye van 60 packen a 300 
realen het pack. Door de cladderye, welck over Malacca in de deden geschiet, 
en is de treek daerinne soo groot niet als wel gemeent hadden. Tegenwoorde- 
lijck hebben noch wel 60 packen goulongh in ’t packhuys ende degene, die 
de voorsz. 60 packen gecocht hadde, heeft alsnoch de helft niet vertiert. In 
de fyne tape serasse is seer goeden treek geweest. Hadden wy maer wat veel 
gehadt, sy sijn overal wel begeert in Bantam, Jacatra, Japara, Succadana ende 
Jambi. Meest alle de grove tapis hebben almede vercocht, niet met voirdeel, 
maer omme die quijt te werden, a 50 ende 60 realen het pack.
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Van tape chinde met japoni is ons packhuys gesuyvert. De goede sijn ver- 
cocht ende de slechte naer Jambi gesonden. Hadden wy wat goets, souden 
wel getrocken werden. Niet een sarasse gobaer, noch groffnoch fijn, isser in 
’t packhuys.

Verleden jaer hebben U. E. geadviseert, hoe de Moluques, Amboyna ende 
Banda van custcleden gants onversien waren ende dat die plaetsen derhalven 
voor Java geprefereert dienden. Wy confirmeren ’t selvige andermael, mits 
dat het nodichste voor Java daerbeneffens mede gesonden werde.

Van de goulongs is alsnu het meeste vragen in Java naer goulongs met gout- 
draet, te weten, datter door de riscos eenich goutdraet geweven zy, als oock 
eenige, maer niet veel, het gehele lijff met goude strepen, doch wy connen 
U. E. geen goutdraet beschicken.

Van den eysch der deden in ’t generael gaet nevens dese bysonder notitie, 
waerop U. E. gelieve te letten, ende van elex pro rato sooveel te doen maecken 
ende herwaerts senden als doenlijck is.

Gout is hier extraordinarie dier ende daerenboven niet te becomen. Dan 
naer ’t patria hebben daeromme geschreven.

De resterende veroverde Chinese waren sijn verleden jaer naer ’t patria ge
sonden ende dit jaer hebben de Chinese joneken niet gebracht, soodat U. E. 
niet versien connen, ende soolange wy den handel omtrent China niet be
comen, salder niet goets tot redelijeken pryse gecocht werden.

Verleden jaer is naer Banda om gepeeckelde noten geschreven, maer hebben 
vandaer niet becomen, jae oock geen antwoort.

Met dit jacht Cleeu Vlissingen senden U. E. een pertijeken nagelen, een 
weynich loot ende eenige rompen van muscaten, tesamen belopendejr3.264 — 
4 — 10, waervoren de generale reeckeninge conform nevensgaende factura 
sal gelieven te crediteren. Was het jacht groter offsoo andere jachten hadden, 
wy souden U. E. een goet cargasoen senden, dan ’t en can alsvoren door ge- 
brcck van schepen niet geschieden. Geit souden wel connen senden, dan ’t 
en is niet wel geraden, met soo een jacht groot capitael te aventuren. Eerst 
hebben ons de meesters geplaecht, dat geen geit sonden, ende nu, dat de sche
pen (die nochtans gereet hadden) ophouden.

Met een Engels schip, de Jeents genaempt, sijn ons van Suratten gebracht 
15 personen van de gebleven schepen Middelburg ende de Duyve. Van de 
vrienden in Suratte wesende, hebben mede verscheyden reeckeningen ende 
missiven becomen, waerdoor onder andere verstaen, hoe datter een capitael 
was van omtrent ƒ50.000 ende dat de vrienden gereet hadden 62 packen 
deden met apparentie dat noch eenige indigo becomen souden. Hier hebben 
wy mede een goet cargasoen voor Suratte dienstich, soodat de Generale Com
pagnie seer groten dienst geschieden sonde, dat men derwaerts een goet car-



446 CUSTE COROMANDEL, 19 SEPT. 1618.

■

WiÉ

r u

L ƒI;ïfB,
te

;1XS
■ •.

!

gasoen sont ende de retouren van daer weder haelde; dan ’t en can door ge- 
breck van schepen niet geschieden ende is hooch nodich, dat hier by den 
anderen versamelen die van alle quartieren becomen connen. Hadden wy noch 
20 oft 30 schepen meer dan hier zijn, soudense seer wel weten te employeren. 
Derhalvcn gelieve U. E. op Suratten aen de vrienden te adviseren, hoe hier de 
saecken staen, ende dat geen schepen-te verwachten hebben voordat van ’t 
patria beter secours ende een goet getal schepen becomen, tenware datter van 
’t patria (volgens onse voorgaende recommandatie aen de Mayores) eenige 
recht op Suratten gesonden wierden.

Heer Ravensteyn versoect zijn verlossinge. U. E. sal daerop gelieven te ant
woorden, dat alles aen heer Goeree overlevere ende sich met eerste gelegent- 
heyt herwaerts transporteren mach.

’t Is jammer ende moeyelijck, dat den handel van Suratten (die van soo 
grote importantie is) door gebreck van schepen (welcke onse meesters noch 
onse landen niet gebreecken) nagelaten moet werden. Godt vergeve degene, 
die daervan oorsake zijn.

Ende alhoewel voor dees tijdt naer Suratte niet senden connen, verhopen 
wy nochtans den handel aldaer ende op Arabia eerlange te doen. Derhalven 
confirmeren andermael, dat het (onder correctie) beter ware, Masilipatan 4 
percento te betalen dan jaerlijcx 3000 pagoden, want ’t is seecker, den handel 
op Suratte doende, datter te minder speceryen in Masilipatan getrocken sullen 
werden.

U. E. zy gerecommandeert met alle gelegentheyt herwaerts aen te senden 
sooveel volck als becomen ende de schepen voeren connen, insonderheyt 
jongelieden ende oock jonge vrouwen, soo ’t geschieden can. In alle quartieren 
sijn wy seer verlegen om volck.

Het was geseyt, dat men op U. E. schryven voor reeckeninge van Mcrten 
Valck tot onderhout van zijn kindt ƒ600 inhoude sonde, maer alsoo daertegens 
gesustineert ende hert gedreven wierde, niet redelijck wesen sonde, dat men 
van een vader voor onderhout van sijn bastaertsone sooveel inhouden sonde, 
is daerop niet gevolcht.

Met onse voorgaende adviseerden U. E., dat de peper 4-J realen tot Bantam 
was geldende. Tegenwoordich is sy op 5-J de sack, met apparentie, dat eerlange 
tot op 6 ende 7 realen oft meer wel soud mogen geraecken.

Volgens de voorgaende advysen van de heeren Mayores gelieve U. E. met 
eerste gelegentheyt een goede quantiteyt salpeter tot ballast van een schip oft 
jacht naer ’t patria te senden oft herwaerts aen, omme daernaer derwaerts ge
sonden te werden. Hierenboven gelieve U. E. ons mede een goede quantiteyt 
salpeter te senden, omme de cruytmolens van Amboynadaermede in ’t werek 
te houden, het quade cruyt te vernieuwen ende mede nieuw cruyt te maecken.

ia
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Het volck van de verloren schepen Middelburgh cnde de Duyve by U. E. 
van Suratten over landt gecomen, sijn hier met devotie verwachtende, alsoo 
alle onse schepen seer swack van volck zijn.

Borax sal naer ’t patria aen de Mayores mede gelieven tesenden 2 a 3000® 
conform de joncxte gesonden monster.

Soo de stuyvers, U. E. by de Mayores toegesonden, aldaer niet dienstich 
zijn, sullense hier wellecom wesen.

Wy sien, hoe de schepen den Beer ende den Dolphijn by de Mayores ge- 
destineert zijn omme te gaen cruycen, terwyle haer ladinge veerdich gemaact 
werde, welck een goede saecke is. Het eene verhopen wy dat U. E. te syner 
tijdt met een goede ladinge van daer recht door naer ’t patria senden zall, 
doch het ander ware herwaerts aen seer nodich. Derhalven, can ’t geschieden, 
sal U. E. ’t selvige met ten eersten herwaerts aen gelieven te senden, met al 
sulcken cargasoen als gereet heeft, mits daerby, als voren is geseyt, sooveel 
rijs sendende als het schip voeren can, waeraen de Compagnie goeden dienst 
geschieden sall.

Sent ons mede met alle gelegentheyt sooveel grote martavanen als doen
lij ck is, want daeromme seer verlegen zijn.

Tot gerief van ons volck, op de forten ende schepen wesende, alsmede om 
te venten, dient ons jaerlijcx herwaerts aen gesonden een oft tweehondert 
packen Guinees lywaet, alsoo ’t selvige tot alles seer dienstich ende gerief- 
felijck is.

Nevens dese gaen seeckere monsters van cangans, waervan tot den handel 
van Timor 4500 stucx geeyscht werden als per notitie.

Wy senden U. E. by desen mede monster van een seecker badiou, in Masi- 
lipatan gcmacct, welke in Siam 7 a 8 maes Siams silver mach gelden ende 
andere naer advenant, naerdat se groter, fijnder, meerder oft minder genaeyt 
zijn. Isser profijt op, mogen daervan herwaerts aen, maer niet overTanasseri, 
wel 1000 stucx gesonden werden. Sijn seer getrocken.

Nieurode, die Houtman in Siam verlost heeft, recommandeert ons seer, 
te vervoirderen, dat ons van de Custe herwaerts aen gesonden werden de 
Siainse deden, conform de monsters ende prijs courant, by ditto Houtman 
herwaerts gebracht, doch alsoo Houtman noch niet verschenen is, sijn ons de 
monsters mede niet ter handt gecomen. Die van Patana vresen, dat door de 
rovers van Borneo genomen wesen sal, doch als het capitael sulex lyden can, 
sullen pertye Siamse deden verwachten, conform de monsters voor desen 
aen U. E. gesonden ende aldaer wel gearriveert. Naer wy verstaen, soo en is 
het gants niet geraden van de custe over Tanasseri op Siam te handelen, alsoo 
d’oncosten te groot ende te swaer vallen souden.

Op de remonstrantie by van der Meer aen de Mayores gedaen, sal ’t oude
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spreeckwoort (het fort van Paleacatte aengaende) bastante antwoort wesen, 
namentlijck dat op een gedane saecke raedt genomen is, maer had hy die 
gegeven ende effectueren connen eer ’t fort van Paleacatte gcmaect wiert 
ende d’oncosten gedaen waren, soud het seer goet geweest zijn ; ende wat de 
verthoninge aengaet, dat men op Tirepopelier beter goederen naer haer prijs 
dan op d’andere quartieren becomen can, sulcx wort by de Mayores aen de 
Guinese lywaten getuycht ende is aen eenige andere goederen mede alsoo, 
maer niet met de goulongs, alsoo die van Paleacatte beter gehouden werden. 
De plaetse is wel. Als ons de heeren Mayores jaerlijcx menichte van schepen, 
volck ende geit senden, vertrouwen wy, dat U. E. ende de vrienden, diealdaer 
sijn, haer portie van ’t capitael seer wel sullen weten te employeren, ’t sy dan 
in Tirepopelier oft elders.

In nevensgaende copie van missive, aen U. E. door de Mayores geschreven, 
sien wy oock haer E. geordonneert hebben, dat niet alleene onse vyanden 
alle mogelijckeaffbreck werden gedaen, maer dat men oock aenhale de Moorse 
schepen met de Portugesen in Maleapoer, Negapatam, Ceylon ende andere 
plaetsen handelende, vermits de Portugesen haer niet en ontsien aen te halen 
de Mooren die met ons handelen, om ons ondieun te maken. Dese ordre 
soude de vrienden, op de comptoiren van de Cust leggende, wel moeyelijck 
mogen vallen, dan ’t is nodich dat het evenwel met discretie gedaen werde, 
want anders souden niet bestaen connen.

Volgens ordre van de heeren Mayores sal U. E. wel doen ende aen alle 
de coopluyden, op de Cust leggende, ordonneeren dat voortaen elck, in bij- 
sonder besloten missive, de gelegentheyt van haer plaetse ende watter passeert 
aen de Mayores adviseere, gelijck mede in ander bysonder missive aen ons 
alhier, ende sal voirder van de zyne ses van eenen inhoude aen de Meesters 
senden, opdat alle de camers ter aencompste van de schepen daermede ge- 
dient moge werden.

Toucherende U. E. verlossinge, wy hadden verhoopt voor desen op zijn 
ernstlijcke instantie bescheet te geven, maer ’t en heeft (alsvoren)doorgebreck 
van schepen niet eer connen geschieden. Ende alsoo U. E. ende de vrienden 
aldaer de beste kennisse hebben van de bequaemheyt, ervarentheyt ende 
suffisantie dergener, die aldaer zijn, sal U. E. by provisie in zijn plaets stellen 
degene, welcke by hem ende den Raedt aldaer ten besten dienst ende wel- 
stant der Generale Compagnie by pluraliteyt van stemmen daertoe genomi- 
neert werden sall. Een bequaem, ervaren persoon genomineert wesende, sal 
U. E. denselven aldaer by provisie authoriseren ende sich herwerts aen oft 
met de schepen vandaer naer ’t patria (naer dat best geraden vinden sall) mogen 
transporteren, mits dat degene, welcke in U. E. plaets werde gestelt, alsulcke 
verbeteringe ende alsulcken tytel werde gegeven, als by de heeren Mayores
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258. — AEN DE GECOMMITTEERDE
DER GENERALE COMPAGNIE IN TICCO, PRIAMAN, ATCHIJN OFF OP DE 

SCHEPEN ALDAER WESENDE, PER ’T JACHT CLEEN VLISSINGEN,
19 SEPT. 1618.

Met onsejoncxte van dato 7 July passado per ’t schip den Zeewolf gesonden, 
sullen U. E. verstaen hebben, wat hier tot dien tijdt gepasseert was. Tsedert 
is, Godt loff, van ’tpatria wel aengecomen ’t schip Mauritius ende derwerts 
gekeert het schip Tertholen. Siericksee is mede volladen ende seylreet. De 
Heere wil alle gaende ende comende schepen in salvo geleyden.

Den 8cn Augusto passado is onse loge tot Japara door den gouverneur van 
de plaetse a Afgelopen. Drie mannen zijnder gedoodt, drie gequest ende 17 na 
den Mattaran met alle ’tgelt ende goederen, bedragende omtrent 20.000 
realen, gevoert. Men gebruyct diversche pretexten, maer het schijnt, dat het 
allene om ’tgelt ende goederen te doen is geweest. Tot Jacatra is tegens ons 
soo lelijcken verraet geweest, dat het weynich gescheelt heeft, off de rijeke 
middelen van de Generale Compagnie souden alle berooft ende al haer volck 
op den 20cn Augusto passado vermoort hebben geworden, doch d’ Almogende 
die daervan eeuwelijck gelooft zy, heeft ons wonderbaerlijck behoet ende sal, 
vertrouwe ick, ons voortaen mede wel behoeden van de nieuwe aenslagen, 
die de bose valsche Mooren gestadelijck practiserende zijn.

Ende alsoo dese verraderye een gemene aenslach van deconingen van Java
29

in nevensgaande instructie geordonneert wert; U. E. voirder dien volgende 
recommanderende op zijn ver treek alsulcke ordre te stellen als tenminsten 
costcn ende besten dienst van de Generale Compagnie conform ditto instructie 
geschieden can.

Ten overvloede gaen mede, neffens dese, de generale missiven door de 
heeren Mayores nu jonext aen ons ende de raden van Indien geschreven, 
waertoe ons voirder gedragen.

Senden insgelijcx mede copie van de commissie by de heeren Mayores aen 
ons gesonden. U. E. sal daeraen sien, wat eer ende last haer E. gelieft heeft, 
ons te geven. Godt geve, dat het tot voirdere welstant der Generale Compagnie 
ende onse eere ende salicheyt gedye.

Nevens dese gaet een missive van den Dorst, waerinneU.E. adviseert, ’tgene 
van de deden vernomen heeft, daertoe ons gedragen.

U. E. sal gelieven dit jacht Cleen Vlissingen metten eersten weder met 
advysen herwerts te senden, alsoo in dese quartieren nodich is.

In ’tschip Sierickzee, leggende voor Bantam, adi 19 September anno 1618.
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schijnt te wesen, omme ons te extirperen, houden voor seecker, dat het hierby 
niet blyven en zall, ende zijn oock bedacht, dat d’ onse op eenige andere plaet- 
sen mede wel qualijck souden mogen varen, te meer dewyle by de Ternatanen 
een diergelijcke aenslach op ’t fortMaleye mede geweest is. Derhalven hebben 
goetgevonden de vrienden hiervan te verwittigen, U. E. recommanderende 
overall op haer hoede te wesen sooveel doenlijck is, ende belasten wy oock 
alle d’ oppercoopluyden ende schippers van de respective schepen der Gene
rale Compagnie nevensgaende ordre naer te comen, opdat in de val niet en 
lopen, soo per avontuyre ter plaetse quamen te arriveren daer eenige moor- 
derye (dat Godt verhoede) gepleecht mocht zijn, gelijck voordesen in Macas- 
sar gebeurt is.

Het heeft wel 8 maenden geduyrt, dat in Japara geen rijs te becomen is 
geweest, ende alsoo wel soude connen gebeuren, dat de plaetse voor een tijdt 
lanck soo wel als Macassar zouden moeten derven, daerover groot gebreck 
van rijs ontstaen can, sy U. E. gerecommandeert, sooveel rijs off padi op te 
copen, in de schepen te laden ende herwaerts te brengen als becomen ende 
de schepen voeren connen, onaengesien dat de rijs dier souden moeten copen, 
ende byaldien in Atchijn, Priaman noch Ticco geen rijs te becomen ware, 
sullen de vrienden wel doen ende loopen in ’t herwaerts comen de plaetse van 
Celeber aen. Dese plaetse is gelegen aen de Westcust van Sumatra op de 
hoochte van 3|- graden Suyderbrete. Daer is achter een eylandt een seer goede 
rede, ende tot redelijcken pryse menichte van rijs te becomen.

Wy verhopen, dat door de vrienden alle den peper in Atchijn, Priaman ende 
Ticco opgecocht wesen sal. Is het niet gedaen, doet het noch ende coopt alle 
den peper op, die becomen can. Tot Bantam is de peper tegenwoordich gel
dende realen de sack, met apparentie, dat tot 6 ende 7 realen off meer wel 
soude mogen rysen, vermits het gewas cleen geweest ende weynich peper in 
’t landt is.

Een van de twee schepen de Valck off de Seewolff sijn wy met peper vol
laden metten eersten verwachtende, endesullen U.E. veradverteert wesen, dat 
het ander schip mede niet al te langh dient te tarderen, want alsoo d’ Engelsen 
hier wel sterck zouden mogen comen, eenige van onse schepen weder naer 
Manilha gevaren zijn ende d’andere nieuwe schepen van ’tpatria wel lange 
mochten tarderen, is het nodich, dat onse macht by den anderen versamelen 
om voor te comen, dat ons d’ Engelsen in de Moluques, Amboyna noch Banda 
geen voordeel aff en zien. Derhalven, al waer ’t schoon, dat de schepen de Zee- 
•wolff ende de Valck (off andere, die desen ter handt mach comen) in Atchijn 
noch op de Westcust van Sumatra geen peper, deden noch oock gants niet 
becomen costen, soo en sullen dies niettegenstaende na de cust van Coro- 
mandel niet seylen, gelijck voor desen geordonneert hebben, maer metten
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259. — INSTRUCTIE
VOOR DIRCK EVERTSZ., SCHIPPER VAN ’T JACHT CLEEN VLISSINGEN, 

VARENDE NAER TICCO, PRIAMAN, ATCHIJN ENDE DE GUST VAN 
COROMANDEL, 19 SEPT. 1618.

Op ’t alderspoedichste sal U. 1. van hier recht door naer Ticco seylen ende 
aen die van de Generale Compagnie, die daer souden mogen wcsen, over
leveren een van de nevensgaende missiven, mits datelijck weder van daer 
recht door naer Atchijn seylende, doch soo geen van ons volck in Ticco ver- 
neempt, sult dan Priaman aendoen, tenware in Ticco verstont, datter in Pria
man mede geen Nederlanders en waren.

In Atchijn comende, sult dadelijck aen de vrienden aldaer overleveren hare 
nevensgaende missive 'ende terstont van daer na de cust van Coromandel 
seylen, trachtende Maslipatan eerst aen te doen, doch soo die plaetse niet 
beseylen cont, sult dan naer Paleacatte off Tirepopelier lopen, welck eerst 
beseylen cont, leverende aldaer over aen die van de Generale Compagnie dese 
onse nevensgaende missiven, comende voorts naer d’ordrc, die U. 1. van de 
vrienden aldaer gegeven werden sall.

eersten herwerts keeren ende haerschepen, is ’t doenlijck, in Celeber offelders 
vol rijs laden, waertoe geen moeyte noch naersticheyt sparen zullen.

Heer Casembroot, die wy achten in Atchijn te leggen, sal wel doen ende 
ons mette eerste gelegentheyt van daer senden omtrent 1 a 200 picol swavel 
tot de cruytmolens van Amboyna.

Ende sooder oock eenige Gouseratse deden tebecomen zijn tot red el ij eken 
pryse, laet niet sooveel te copen als U. E. capita! verstrecken can.

Desen gact met het jacht Cleen Vlissingen  ̂welck expresselijck met ad vysen 
na de Cust gedestincert hebben; derhalven sullen de vrienden ’t selvige niet 
ophouden, maer datelijck voortsenden.

Soo ’t geviele, dat de Seewolffende. de Valck geen peper becomcn costen 
ende dat oock gevreest wierde, haer de rijs mede wel sout connen gebreecken, 
sullen de vrienden overleggen, off op de cust van Coromandel soo spoedich 
geen rijs souden connen becomen, dat met het aenstaende Noortweste mouson 
Amboyna zouden connen beseylen, ende ’t gene van desen in voorsz. geval 
best geraden vinden, daertoe zijn wy ons oock gedragende, mits dat de schepen 
in allen gevalle niet al te langh van hier blyven, want haer noch liever ledich 
weder sullen hebben, dan dat te lange met de last, ’t sy dan met peper oft rijs, 
van hier blyven.

In ’t schip Zicrickzec, leggende voor Bantam, adi 19 September 1618.
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260. — MOLUCQUES.
AEN DE HEER GENERAEL REAEL, PER ST. MICHIEL, DE ZUYDER 

EENDRACHT ENDF. DE NEPTUNES, 24 OCT. 1618 ’).

In ’t gaen offkeeren eenige Spangjaerden, Portugesen off haer adherenten 
rescontrerende, sult trachten naer U vermogen alle mogelijeke affbreck te 
doen, ende soo eenige goederen compt te veroveren, die onder behoirlijeken 
register overleveren daer ’t behoort, gelijck mede sooveel gevangenen als ber
gen ende bewaren cont, omme op galeyen off fregatten tot roeyers gebruyct 
te werden, settende voorts d’ andere ter verscherdaet, conform nevensgaende 
ordre van de heeren Mayores, overboort.

U. 1. voirder wel expresselijck belastende geen vrye luyden off ander neu
trale natie te beschadigen, doch vooral sult trachten Ticco, Atchijn ende 
Maslipatan op ’t spoedichste te beseylen.

In ’t schip Sierickzee, leggende voor Bantam adi 19 September anno 1618.

bh

Van Banda sijn my van U. E. drie missiven wel geworden, dato 7 Mey, 
10 Juny ende 10 July, ende uut de Molucquen eene van 20 Augusto, waerop 
dese dienen sal.

Van Banda hadden wy beter tydinge verhoopt, insonderheyt, dewijlle daer 
een redelijeke macht by den anderen geweest, is. Tegen Godts weder en wint 
can niet gedaen worden ; dan ick meene (onder correctie geseyt) soo men voor 
Lontor leger geslagen hadde, dat de plaetse niet lange tegengehouden, maer 
welhaest vermeestert soud hebben geweest, ’t Is mijn gevoelen, wclck U. E. 
tot advijs van ’taenstaende ten goede gelieft te verstaen. Godt weet, wanneer 
weder sooveel macht by den andren becomen sullen.

Alle de schepen, door U. E. ordre harwarts gedestineert, sijn hier, Godtlof, 
wel aengecomen, te weten de Neptunis, de Groene Leeuw, de Tromv, ’t Wapen 
van Amsterdam, Nassauw ende den Engel, alsoock voor Japara het schip 
Hoorn, dewelcke noch meer nagelen, noten ende foelie medegebracht hebben, 
dan ons uut d’eerste advyse hoope gegeven was. De Heere geve, dat jaerlicx 
meer en meer becomen mogen.

Dit jaer sijn hier op verscheyde tyden van ’t patria wel aengecomen de 
schepen Tertholen, de Seewolff, Mauritius ende Delff. Op de Custe verstaen 
wy van d’Engelsen, dat de Swarte Beer mede gearriveert was, maer van den 
Dolphijn hebben geen tydinghe. Na Delff rapporteert, hebben vooreerst geen 
andere schepen meer dan ’t Wapen van Hacrlem ende ’t Hert (die op sijn

Instructie, 19 Sept. 1618.
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swack gemandt comen, in voegen

vertreck seylrect lagen) te verwachten, welck in desen standt een seer arme 
ende beclaechlijcke saecke is.

Naer ’t vertreck van de schepen ’t Wapen van Zeelant ende Eenhoorn sijn 
mede naer ’t patria gekeert de schepen de Goede Fortuyn, de Witte Beer, Ter- 
tholcn, Zierickzee, ende Mauritius sal omtrent ultimo deser mede claer wesen, 
waernaer van meeninge sijn, Deljf oock af te laden. De Heere wil haer ende 
alle and re gaende ende comende schepen in salvo leyden.

D’Engelse hebben hier tegenwoordich leggen 6 schepen. Dit jaer sijnder 
9 schepen uut Engelant geseylt; drie daervan sijn naer Su ratten geloopen 
ende de 6 heeft Delff^n de Cabo deBonaEsperance gerescontreert, vanwaer 
recht op Bantam comen, ofte na dat van ’t patria geaviseert wordt, sullen achter 
Java na de Molucquen, Amboyna oft Banda seylen, alwaer de sterekste te 
water wel souden mogen worden, welck voorwaer seer qualick comt.

Datter by U. E. vijffschepen naer Manilha gesonden sijn, is seer goet, omme 
den vyant afbreuck te doen ende eenige avantagie voor de meesters te halen. 
Men moet oock lauderen, voor wel gedaen te sijn, dat men d’occasie waerneme 
ende den vyandt op sijn swackst aentaste; dan in dese conjuncture comt het 
seer qualick, dat U. E. sooveel van de alderbestc schepen derwaerts gesonden 
heeft, te meer dewyle des vyants vloote vergaen is. Ick en can de tocht niet 
misprysen, maer wenste alleen, datter een schip of twee min gesonden ware, 
want d’Engelse alsnu seer beswaerlick van de Molucquen, Amboyna ende 
Banda geweert connen worden, invoege dat aldaer meer gehasardeert wort, 
dan per avonture in Manilha winnen sullen. Dese foute hebben wy hier oock 
begaen, datter te veel scheepen nae ’t patria gesonden sijn. Ick segge te veel, 
ten aensien dat de schepen ende ’t volck tegen de macht van d’ Engelsen soo 
grootelijcx van noode sullen hebben.

Tot Bantam is van Banda een prauwe met seeckere Bandanesen aenge- 
comen, dewelckc, na geseyt wert, aen d’Engelse versoecken, dat se alle haer 
macht ende niet eenige schepen naer Banda senden, off dat daerinne anders 
versien sullen. D’ Engelsen braveeren niet luttel ende laten verluyden, dat met 
al haer macht innewaerts aen vaeren sullen. Watter van worden wil, sal den 
tijt leeren.

Datter in Banda sooveel volex gestorven sy, is een jammert ij cke saecke. 
U. E. seyt seer wel, meer volck dan schepen van noode te hebben, om die 
van Banda te dwingen, doch vermits dit jaer soo weynich schepen van ’t 
patria gecomcn sijn en noch min te verwachten hebben, connen voor de forten 
noch tot exploicten gants geen volck senden ende sullen alle de weynige 
schepen, die innewaerts varen, mede seer 
dat men van noot deucht moet maken.

Naer Atchijn hebben wy gesonden de scheepen de PWr^ende de Zeevuolff,
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welcke eerlange vandaer weder te verwachten hebben. De Bergerboot ende 
de Jager sijn corts met goede partye peper van 
nodich dat derwaerts weder gesonden worden.

Na de cust van Coromandel, Su ratten noch Arabia hebben door gebreck 
van schepen niet connen senden. Hier sijn 2 Engelse schepen van daer aen- 
gecomen, die tydinge brengen, dat den Gouden Leeuw een maent voor hun 
van de Custe vertrocken was, ende alsnoch hebben hem niet vernomen. De 
Heere wil ’t selvighe in salvo geleyden.

Op ’t versoeck van de bontgenoten van Solor hebben niet naer connen 
laeten, derwaerts te senden den Ar ent ende den Groenen Lceiciv, met ordre 
dat 20 a 25 mannen aldaer laten ende voorts den handel op Timor gedaen 
worde. Wy sijn van meyninge, derwaerts noch een clcyn jachtien (dat van 
een jonek opgemaeckt is) te senden, ende dat vermits den Tiger ende de Jager 
voorleden mousson gants geen sandelhoudt hebben gebracht, doordien te laet 
op de Zuytsyde vervielen; doch van den vyant hebben sy 5 fregatten ende 
joneken vernielt.

Den 8 Augusto passato is onse loge tot Japara door de gouverneur van de 
plaetse affgeloopcn, drie mannen sijnder in de furie gedoot, drie gequestende 
17 in ’tlant gevangen gevoert. Alle het geit ende de goederen tesamen omtrent 
20.000 realen beloopende, is berooft ende eensdeels onder de rovers verdeelt 
ende ten andren na den Mataram gevoert. De gevangenen sijn weder losge
laten, behalven Eynthoven met sijn ondercoopman ende een assistent, die 
noch verwaert wierden. Dan de goederen sullen niet dan met represaille te 
becomen wesen. Verscheyde redene wort er van d’ oorsake gegeven. D’ cenc 
seyt, dat het gedaen is, omdatter(soo geseyt wort) eenige joneken door d’onse 
beschadicht souden wesen, andere omdat Eynthoven de Mattaram bij een 
hondt vergeleecken, de gouverneur ende andre seer qualick bejegent soude 
hebben, dan het waerschijnlijckste is, dat het om ’tgelt ende goet gedaen is, 
dewyle van de Marct lange te vooren met diergelijeke roverye gedreycht is 
geweest; ende vermits de saecke tot een notabil exempel van alle andre trou- 
lose Mooren op ’talderhoochste gestraft dient, hebben wy ordre gegeven, dat 
eerst met behendicheyt de gevangenen gelost worden, item dat men noch 
eenige rijs soud sien te becomen, ende de saecke daerna op het alderhoochste 
straffe, opdat diergelijeke op andre plaetsen mede niet gepleecht worde. Ick 
beken ne, dat Japara seer qualick connen derven, dan noch min souden bestaen 
connen, soo enorme moort ende vileyne roverye gedoogendc.

Tsedert February passato heeft ons volck in Japara geen rijs becomen. Daer 
en is sedert die tijt oock geen of weynich uut het gebiet van den Mattaram 
gevoert, en dat door groote hongersnoot, die lange in ’t lant geweest is. Alsnu 
begintter wat uut te comen, maer wort tegen s 20 realen ende meer decoyang
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gecocht ende hier van 50 a 80 realen. Soo wy in huys geen rijs op voorraet 
gehouden hadden, soud onse schepen de rijs alhier gebreecken. D’ Engelse 
hebben naer Japara gesonden, om ons vandacr te helpen, gelijek in Macassar 
gedaen hebben.

Ende om andre finantie te soecken, opdat ons den rijs niet come te ge
breecken, hebben wy met den Groenen Leeuw ende den Ar ent volck na Bima 
gesonden, omme tegens de comste van andre schepen aldaer goede quantiteyt 
rijs te doen coopen. Na Patana hebben oock gesonden ’tjacht Cleen Hollandia 
ende na de custe van Coromandel ’tjacht Cleen Vlissinge y met ordre dat ons 
vandaer, van Cambodja ende alle omleggende quartieren sooveel rijs toege- 
sonden wordt, als men becomen can, onaengesien hoe dierre die souden 
moeten coopen.

Interim gelieve U. E. op alle de forten ende plaetsen ordre te geven, dat 
de rijs, die noch in voorraet mogen hebben, niet vercocht, macr op voordeel 
bewaert ende wel gemenageert worde, totdat de vrienden weder ander rijs 
van dese quartieren becomen. Op alle plaetse dient U. E. expres advijs ende 
ordre te geven, opdatter geen rijs en come te gebreecken.

Met het schip de Manc hebbe U. E. jongst geaviseert, in wat swaericheyt 
tot Bantam geracckt waren ende hoe ons plat af verboden was, geen peper 
meer te coopen noch laden. Hetsoude te laneksijn om verhalen, watdaernaal 
sy gepasseert, derhalven sy U. E. condt, dat (om het cort te maecken) den pan
go ra n gedrongen hebben, sijn verbodt te herroepen ende ons den handel vry 
te laeten, ja oock, dat de Chineesen tot redelijeken prijs ons hebben moeten 
vercoopen de peper die voorhanden was. Den pangoran, met gewelt geen 
raedt siende, heeft het over d’ andre bouch gewent, ende alsoo hem als oock 
alle d’andre coningen van Java door den coninck van Jacatra aengedient is, 
hoe wy te coop versocht hadden een plaetse aen de Versse revier off Ontong 
Java, om daer een fort ofte rendevous te bouwen, hebben de grooten voor
genomen, ons met een generale moort te prevenieren, ende alles te beroven 
dat tot Jacatra souden mogen vinden. Zeer cloeck, behendich en wonder- 
baerlijck is d’aenslach beleyt. ’tls seecker, datter d’Engelse oock mede ge- 
mengt sijn, dan ofsy wceten, dat het met ons soo qualick gemeent was, connen 
niet seecker seggen. Alsoo tussen d’Engelse ende die van Bantam een seer 
groote questie geresen, off veeleer gemaeckt was, heeft de pangoran van Ban
tam een groote geveynsde vrientschap gemaeckt, dreygende d’Engelse te ver- 
dryven ende voorslaende, omme met ons een eeuwighe verbont te maecken 
ende alle Europische natie uut den handel van Bantam te sluyten. Hierop is 
pangoran Gabang, de broeder van den pangoran gouverneur van Bantam, 
byoosten Jacatra op de jacht gevaren, van ons een jacht tot convoy ende andre 
vrientschap versoeckende, ende op de vrientschappen hem gedaen, sijn die
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van Jacatra tesamen inde wapenen gecomen doen pangoran Gabang weder 
van de jacht keerde ende ons tot Jacatra soud comen besoecken, onder pretext 
offwaerachtich ware, dat wy (gelijck d’Engelse seyden) voor mochten hebben, 
den coninck van Jacatra te verdryven ende pangoran Gabang coninck van 
Jacatra te maecken. De saecke aldus bcleyt ende soo aerdich gehandelt 
wesende, als ter werelt by menschcn gedaen worden can, soo is pangoran 
Gabang den 20 Augusto tot Jacatra gecomen, ende also hy by den 21en precis 
voor ’tingaen van de vaste tot Bantam wesen most, viel hem den tijt (naer 
’tscheen) soo cort, dat hy my des avonts by doneker nacht in passant quam 
besoecken met de broeder van de coninck van Jacatra ende veel andreorang- 
kays vergeselschapt wesende. Omtrent 500 mannen sterek sijn sy binnen 
onse huyse geweest ende daerenboven waren rontsomme van een ontelbaerc 
menichte volex omcingelt, sonder dat wy in ’t minste iewers van wisten; dan 
also op voordeel omtrent 40 of 50 soldaten op de galderye van ’t nieuw huys 
(daer niet overvallen costen worden) in de wapenen gestelt hadden, heeft ons 
d’ Almogende dacrvoor behoet en sijn de verraders onder soo vriendelijeken 
schijn vertrocken als gecomen waren. Sy hebben datclijck weder een andren 
aenslach beleyt; dan also haer verraderye ende moordadigen anslach t’onser 
kennisse quam ende wy daertegen sceckcre goede ordre stelden, wacrdoor be- 
merct wierd, dat d’ aenslach ontdekt was, heeft den coninck van Jacatra won- 
derlijcke excusen gedaen, ende daer is volck uutgemaeckt, om my te ver
moorden, doch also d’Almogende ons dacrvoor mede behoet heeft, wordt 
de geveynsde vrientschap gecontinuecrt ende dagelijcx veel praetiens uut- 
gestroyt, omme ons te abuyseren ende in slaep te wiegen. Dan ick hoope, dat 
ons de Heere wel wacker houden ende voortaen mede wel behoeden sal.

Hadden wy nu macht, het waer den rechten tijt, om generaele rendevous 
te maecken. Dan wat connen wy doen enne wat sullen wy doen? Daer is over 
eenige dagen geresolveert, dat men een reduit opt timmereylandt (Onrust 
genaemt) maecken soude; dan ’t en can door gebreck van volck niet gedaen 
worden. Evenwel tot meerder verseeckeringe ende omme de goede occasie 
waer te nemen, hebben wy hier begost een houten pagger aen onse huysen 
te setten, insulcker voegen gelijck men een viercant fort maeckt, dat van 
binnen en buyten langs de gardynen flanekeeren sal. Op de hoeck van de 
reviere aen de zeecant is een punct gemaeckt, daerop 12 stucken in orde 
staen. De pallisaden, die de gardynen maecken, sijn mede gerecht, ende met 
d’andre puncten is men al soetiens besich. De coninck van Jacatra heeft de 
gemaeckte punt selffs besien. Die van Bantam senden dagelicx spien uut. 
Op een van d’eylanden oft aen Ontongjava meenden sy, dat wy het hadden 
gemunt, ende nu vernemen, dat tot Jacatra bolwercken maecken, wordt daerop 
by den coninck dagelijcx groote vergaderinge gehouden. Hij beclaecht hem
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grootelijcx te bemercken, dat ick hem om de misdaet van anderen niet be- 
trouwe, waertegen geen contrarcdenen gebreecken. De Heere sy met ons ende 
geve ons syne genadige segen.

In Jamby is mede vry wat quaestie geweest, waerover voor ons volck ende 
des Compagnies goederen oock vry wat beducht waren. Dan het is, Godt loff, 
ten besten gekickt. Ick hadde ordre gegeven, dat men van Jamby na den 
coninck van Jhoor, na Andrigiri, Campher ende omleggende quartieren meer 
senden sonde, omme te meer retouren te becomen; dan ’t en heeft door 
gebreck van jachten niet gedaen connen worden, dewijlle eenighe, om swae- 
richeyt voor te comen, in Jamby opgehouden sijn geworden.

De moordadige verraderye, die by de Ternatanen tegen ’t fort Malleyo 
voorgenomen was, hebbe door andre verstaen ende overal geaviseert, opdat 
een yder te meer omsien sonde. Voorwaer, ’t verwondert my seer ende ’t is 
oock al vry wat absurt, dat U. E. van soo een saecke in sijnne missive, aen ons 
geschreven, gants geen mentie en maeckt ende ons oock geen copie toegeson- 
den sijn van d’acte, die daervan beleyt is. Gelooft sy Godt, dat het mislucktis.

Voor dese is U. E. mede geaviseert hoe wy om den parsoon van Hans de 
Decker weder te becomen, het schip St. Michiclxw arrest genomen hadden. 
Decker is verleden jaer met d’ Engelsen naer Engelandt gevaren, ende de 
Francen haer 2 schepen niet connende mannen, hebben het schip St. Michiel 
verlaten ende haer volck met gewelt daeruut gedreven, sodat wy in deser 
voege daermede belast sijn geworden. Met het andere, St. Louys genaemt, 
sijn sy naer Vranckrijck gekeert; dan Godt weet, hoe de reyse gaen sal.

Wy hebben goetgevonden tytelijck vooruut te senden, te weten na de 
Molucquen het schip .S7. Michiel, na Amboina de Zuyder Eendracht ende na 
Banda de Neptimis met een goede somme geit ende diversche vivres, eensdeels 
opdat de vrienden tytelijck by provisie geprovideert ende oock vcrwitticht 
worden dat dit jaer weynich of geen rijs te verwachten hebben, ten eynde 
dat hare rijs voor noot bewaert ende wel gemenageert worde; ten andere om 
d’Engelse te prevenieren, want also te beduchten is, dat d’Engelse in de 
Molucquen, Amboyna, ende Banda, so met hare macht derwaerts gaen, aldaer 
de sterekste te water wel souden mogen worden, dunct ons, datter geen beter 
raet en sy, dan dat wy tydelijck overal alle de nagelen, nooten ende foelie op 
doen coopen, opdat sy lieden haerc hande op een ledighe stede leggende, 
de retoeren haer souden comen te gebreecken. Soo wy dit te wege connen 
brengen, sal de swaricheyt cleyn wesen, al waer ’t oock, dat sy iewers (’t welck 
Godt verhoede) plaetsen bcquamen, want voorleden jaer hebben sy weynich 
retour naer Engelandt gesonden; dit jaer sal derwaerts noch min gaen, en 
connen wy te wege brengen, datse het aenstaende jaer, als wanneer ons on- 
twijffelijck groote macht toecomen sal, mede weynich retouren becomen, sal
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het spel (vertrouwe ick) voor onse meesters gewonnen sijn. Tot desen eynde 
is het, dat wy alsnu voorde Molucquen vooruutsenden 32.000 realen in specie 
ende ƒ5960 in stuyvers, na Amboyna 29.000 realen in specie endc ƒ5700 in 
stuyvers, ende na Banda 16.000 realen in specie ende ƒ 5400 in stuyvers. 
U. E. gelieve datelijck op alle plaetsen expres ordre te geven, dat men met 
het geit en de waren, die de vrienden hebben, datelijck opcoopc alle de 
nagelen, nooten endc foelie, die voorhanden sijn; jae, al waer ’t oock, dat men 
de prijs sonde moeten verhogen, dat sulex niet aengesien, noch naergelaetcn 
worde, want d’Engelsen niet laeten sullen, voor de baer nagelen 100 realen 
en meer te geven; item dat men geen groote moyte doet, om d’uytstaende 
schulden in te trecken, maer dat men vry trachte alles met geit ende goederen 
op te coopen datter te becomen is; al souder oock gansch geen uuttstaende 
schulden gheint worden, daer en is niet aen gelegen. Wy bidden U. E. alsulcke 
ordre te geven, dat doch alle de nagelen, nooten ende foelie in onse handen 
geraecken, ’t sy oock in wat maniere dat het soudc mogen wesen. Als die 
maer becomen, sal de Compagnie daeraen in desen tijt een extraordinaris 
dienst geschieden. De nagelen, nooten ende foelie dienen oock tydelijeken in 
de schepen gescheept te worden, endc ’t is oock nodich, dat de schepen met 
de retoeren onder beschcrminghe van de forten gehouden worden, want d’En
gelsen, de sterekste wesendc, niet laten sullen haer aldaer aen te tasten, hoe
wel hier sulex niet doen derven. Met dc volgende schepen sullen de vrienden 
meer geit, provisie ende goederen senden, waerop haer wel verlaten mogen.

Alsoo het meer dan tijt is, dat bchoorlicken gestraft worde d’ enorme moort 
by de Macassarcn gedaen, hebben wy goetgevonden ende ordre gegeven, dat 
de voorsz. 3 schepen Ó7. Mie hiel> de Zuydcr Eendracht endc Neptunis gc- 
samentlijck daer na toe seylen, ende de Maccasarcn met hare adherenten alle 
mogelijck afbreuck doen. Godt geve haer goet geluck ende behoude rcysc.

Ende opdat de voorsz. tocht, alsoock hetgene in Japara te doen mocht 
vallen, met dies te beter ordre gedaen mocht worden, hebben wy over voorsz. 
schepen als commandeur gestelt ende geauthoriseert den E. Arent Martsen 
(daermede dese gaet) met last dat hy voordcr in U. E. absentie in deselvige 
qualite met de voorsz. schepen ende andre, die hy in Amboyna oft Banda 
soude mogen vinden of van hier naergesonden souden mogen worden, op 
d’Engelsen passé ende haerliedcn sooveel preveniere ende van Amboyna ende 
Banda weere, als mogelijeken sy. U. E. gelieve den voorsz. Arent Martsen na 
syne qualite en sufficantie te gebruycken.

Dat U. E. genootsaeckt wordt, harder dan voor desen te tracteeren dc 
joneken, die in Banda souden mogen comen, is by ons overlange mede also 
verstaen, ende sijn de lieden van dese quartieren daervan wel gewacrschoudt; 
derhalve gelieve U. E. met de saecke voort te varen ende niemant te ontsien
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van degene, die ons in Banda hinderlijek mogen wesen, ’t sy oock vanwaer 
souden mogen sijn. In Amboyna moet tijt ende stondt aengesien worden.

Ende also het wel gebeuren cost, dat d’ Engelsen andermael voor souden 
mogen hebben, onder anderen de com van Louho t’ occuperen, om haer sche
pen aldaer met een bolwerck te bevryden ende ons van daer te weeren, sy 
U. E. gerccommandeert dacrop te letten ende sulex voor te comen ende de 
plaetse te doen bewaren. De baye byoosten de pas hebben sy voor desen ge
diept. ’t Is nodich, datter mede op geleth worde, want het seecker is, dat yet 
sonders voor hebben, alsoo haere nieuwe schepen eenige soldaten mede
brengen. De com of ba}’ van Louho meen ick, datse voor de pas prefereeren 
sullen en dat die oock te prefereeren is. Daeromme sal nodich wesen, dat men 
haer met gewelt daeruut houde.

Ick bedaneke U. E. van syne goede gunste ende de liberale presentatie, be- 
reyt sijndc ’t selvige tot allen tyden t’ erkennen ende naer vermogen te recom- 
penseeren, ende also het de hoeren Mayores gelieft heeft, in haer E. vergade- 
ringhe van de Seventhiene my te committeeren ende authoriseeren om U. E. 
te verlossen ende met het generale gouvernement te belasten, hebben daer- 
over niet connen naerlacten, hoewel mynen tijt ten tweede mael geexpireert 
is, noch een tijt te blyven en het generale gouvernement aen te verden. By 
desen gact copye van drie commissiën, te weeten een van degroodt mogende 
heeren bewinthebberen, daervan d’ originelen, by de heeren Mayores ge- 
sonden, by ons berustende sijn. In bysondere missive wort ons gelast, inne- 
wacrts te varen, als het ten minsten verleth van ’t gene hier te verrichten is, 
geschieden eau. By den raet op de saecken gelet wesende, is goetgevonden, 
dat hier noch wat vertoeven ende ons voorderna verloop van saecken reguleren 
sullen. D’aenstande swaricheden sijn groot. Wat den tijt medebrengen sal, 
sal U. E. naer desen vernemen. Interim willen U. E. gebeden hebben, in alles 
voort te varen ende opt voorvallende naer sijn gewonelijeke discretie alsulcke 
ordre te stellen, als by den raet ten besten dienste van de Generale Compagnie 
geraden sal worden bevonden, waerinne den brenger deses oock gelieven sal 
te gcbruyckcn.

By dese gaen tw<?e originele missiven met de jonekste schepen van de heeren 
Mayores ontfangen, waerinne U. E. haer E. advijs ende ordre sien sal, daertoe 
my gedrage. Een van de nieuwe instructien voor den raet van Indien gaet mede 
nevens dese, also sceckere bysondere missive voor U. E. soo van de Mayores 
als.syne vrienden, dewelckeeen koffer met stoffe tot cledinghe voor U. E. aen 
ons gesonden hebben, ende d’ heer commandeur Arent Martsen in gegeven is.

De schade by de Generale Compagnie geleden, soo in de brandt van Mallayo 
als Amboyna ende de roverye by die van Japara gedaen, is voorwaer groot, 
dan de Heer sal ’t in een ander weder versien.
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’t Is jammer, dat d’ onse het derde Engelse schip (’t welck soo langhe voor 
Tidor gelegen heeft en vermeynt was, gebleven te wesen) in deMolucqen niet 
hebben connen becomen. Ick verstae, dat gepresumeert wort, hetselvighe na 
Manilhageloopen wesen soude. Godt geve dat het waer sy, ende in Amboyna 
naer ’t vertreck onser schepen niet gecomen en is.

Hier hebben wy geen potten voor Poeleway, maer na de Custe ende na 
Japan voor desen daeromme gesonden.

’t Fregat, ’t welck van ’t schip de Macn geraeckte, verviel op Japara, ende 
daerna is hetselvige, na Solor varende, omtrent Cheribon omgeworpen. De 
groote galeye tot Jacatra gcmaeckt leyt noch door gcbreck van timmerlieden 
ende volck op de droecht en vergaet. Met de Zcnvolff hebben de Mayores 
mede twee galeven van ’t patria gesonden, die ick duchte door gebrcck van 
volck mede te vergeefs vergaen sullen, doch desclvighesullen met het Wapen 
van Amsterdam na Amboyna gesonden worden, op advonture of namaels noch 
eenige raet of hulpc gevonden wirdt. Een van de nieuwe fregatten isser noch 
tot Jacatra leggende. Soo het de tijt lijdt, sal ’t selvighe innewaerts gesonden 
worden.

Al en heeft U. E. niet connen vernemen, datter by de Francen onder onse 
gewonelijeke vlagge gerooft sy, soo is sulex nochtans door twee Nederlanders 
van haer volck gedeposeert ende voor de waerheyt verclaert.

Alhoewel de schipper van den Groene Leeuw bysondere correspondentie 
met d’Engelse gehouden heeft, daerover vry wat suspect is ende hem expres 
verbodt hebben moeten doen, heeft hy nochtans vastelijeken platutit ont
kent, geen brieven aen d’ Engelse gebracht te hebben, presenterende sulex 
met eede te bevestighen, waerover goctgevonden is, voor die tijt niet verder 
te proccdeeren.

Volgens U. E. commissie is de gouverneur Vianen met het schip Zierickzce 
in qualite als commandeur naer ’t patria gekeert. De Heere wil hun ende alle 
andre gaende ende comende schepen in salvo gel ey den.

Soo U. E. middel en gelegen theyt becomt, omme yets groots op de Ban- 
daneesen te doen, sal gelieven daermede voort te varen, sonder te vresen, dat 
de Bandaneesen liever ’t landt verlaten, dan haer ons onderwerpen sullen; 
dan al waer ’t schoon sulex deden, sullen wy wel volck vinden om de vruch
ten te plucken. De prijs van de foelie, gelijck ick voor dese geaviseert hebbe, 
diende wel vermindert te worden, maer ’t is vooreerst niet nodich noch niet 
geraden die van de nooten te verhoogen, ten ware om de Engelse te preve- 
nieren als vooren.

Tot revenge van ’t gene in Japara gedaen is, sy U. E. gerecommandeert, 
sooder eenighe joneken, onder den Mattaram sorteerende, in de Molucquen, 
Amboyna of Banda compareren, haer goederen prijs te maken, op rekeninghe
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van ’t gene de Generale Compagnie in Japara berooft is, alsoowy achten, den 
oorloch met hun voor dien tijt al begost wesen sal. Met vrientschap sullen wy 
geen goede vrienden worden, maer met hardicheyt aldaer goet acces ende 
alderley nootlickheden wel becomen.

In Jacatra adi 24 October anno 1618.

U. E. aengename van den 6 Mey, 10 Juny ende 18 Augusto sijn mijn wel 
geworden, ende hebbe seer gerne verstaen ’tgene in Amboyna, Banda ende 
de Molucqen gepasseert is, U. E. van de largo advysen hoochlick bedanckende. 
’t Gene hier sedert myne jonckste in February passato met het schip de Maene 
ghesonden, gepasseert is, hebbe largo in missive aen den heer generael Reael 
verhaelt. Eene van deselvige inhoude gaet neffens dese, waertoe my gedraghe. 
U. E. gelieve deselvighe voor de syne te houden ende te helpen vervorderen, 
’tgene den dienst ende welstandt der Generale Compagnie vereyscht.

Comende dan tot antwoordt van U.E. bysondere missive, soo segghe, gerne 
verstaen te hebben, dat de vervallen gardijn alsnu ten derdemael soo voltrocken 
was, dat men verhoopt niet weder vallen sal. ’tls oock een heerlicke ende seer 
goede saecke, dat d’ affgeweecken ses dorpen weder van Hitto gescheyden 
ende onder ’tcasteel ghekeert waren, hebbende op haer eygen costen selffs 
een loge voor de Compagnie gemaeckt.

’t Is oock goet, dat het cruytmaecken goede voortganck hadde. Alsnu 
senden weder eenich quaet cruyt na Amboyna, ’twelck U. E. gelieve aldaer 
te doen hermaecken.

De moetwil van die van Loeho, Combello, Lucidi ende Eran is vry groot. 
Dat U. E. meent, sulcx van ’t weeren van de joncken toecomen soude, is wel 
anders gebleecken, en ’t is oock een groot misverstant, dat sulcx met deucht 
of goetdoen meent te beteren. Met harde spooren moeten sy bereden worden 
ende discretelijck moet men die oock gebruycken. Wat oorsaeck ende redenen 
hebben wy die van Jacatra oyt gegeven, om soo een vileyn attent te doen 
als gedaen hebben ? ’t Is wel waer, soo de middel ende macht hadden, om de 
Straet van Mallacca t’occupeeren, dat ons dan de merekt van de deden door 
d’inlantse negocianten in Java, Amboyna ende Banda niet bedorven worden 
soude, maer d’ Engelsen soutien het dan wel connen doen. Moet men met de 
vreemdelingen in Amboyna noch wat simuleeren, in allen gevallen dunekt 
my (onder correctie) dat aldaer geen Maccassaren behooren te gedooghen.
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Derhalve recommandereU.E. desel vige overal als vyanden te doen tracteeren. 
Van de nagelen, die seeckere joncken aen Boero becomen hebben, sijnder 
eenighe tot Jacatra geraeckt ende door d’Engelse gecocht tot 73 realen het 
picol, dat is 328£ realen de baer, waerover de joncken niet dan te meerdaerna 
trachten sullen, ’t Is wel waer, dat de joncken wel 25 andere plaetsen hebben, 
daer hun de nagelen toegevoert cunnen worden, maer met cleenc jachten 
ende fregatten can men daerop wel passen ende haer wel becomen. Soo haest 
eenighe jachten becomen, sullen tot dien eynde een of twee na Amboyna 
senden. Het Voskcn was verleden jaer daertoe gedestineert, ende sou ment 
daertoe gebruyct hebben, het soude de Compagnie betere dienst dan in 
Banda gedaen hebben.

De copye van missive, door den coninck van Ternaten aen Quimela Sa- 
bandin gesonden, hebbe gesien ende verstaen. ’t Is van hem wel geseyt, maer 
soolanghe de syne eenige nagelen door vreemdelingen vervoeren laten, heeft 
hy int minste niet te seggen.

Datter weder 2 Engelse schepen of jachten omtrent Pouleron aengehaelt 
sijn, is seer goct, maer Godt geve, dat het derde (welck soolanghe onder ’t 
Portugyse fort van Tydor gelegen heeft ende vermeynt was, gebleven te syn) 
de Compagnie in Amboyna geen meer schade en doet, noch het spel niet te 
grabbel helpe.

’t Is immer soo quaet en niet beter, dat d’Engelse eenige Chineese waren 
becomen, dan of de Spaengiarden al bequamen, doch evenwel moet men 
continueerlijck doen sooveele mogelijck is, omme de Chineese joncken van 
Manilha te weeren, mits dat men haer plaetsen aenwyse, daer met ons alleen 
vrylijck mogen handelen. Het ware wel te wenschen, datter in desen stant 
sooveel van d’alderbeste schepen derwaerts niet gesonden waren, alsoo te 
beduchten is, d’Engelse daerdoor de sterekste te water in de Mollucqen, 
Amboyna of Banda wel souden mogen worden. Hierover sy U. E. ten hoochste 
gerecommandeert, gelijck in de nevensgaende geseyt is, overal alle de nagelen, 
nooten ende foelie tytelijck te doen opcoopen, soo die best becomen conncn, 
onaengesien dat d’uytstaende schulden souden moeten staen blyven, ende 
de prijs verhoocht moest worden. Dit is de voorneemste oorsaecke, waeromme 
de schepen St. Michiel, de Zuyder Eendracht ende den Neptunis wat haestich 
met geldt ende eenige provisie vooruut senden, opdat d’Engelsen geprevinieert 
mogen worden.

’t Is my seer lieff, de godtsdienst in Amboyna wederomme wel gaet. De 
Heere geve, dat dagelicx tot sijnder eere vermeerderc.

’t Is jammer, dat men in Banda met soo goeden macht door quaet weder 
niet heeft connen verrichten. Diergelijcke vliegende tochten gelijck op Lonthor 
gedaen is, verstereken onse vyanden meer, dan alle haer macht machtich is.
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U. E. aengename van den 25en Augusto passato is my wel geworden ende 
hebbe per ’t schip den Engel oock wel ontfangen 377—98 bharen nagelen, 
door U. E. daerinne gescheept, gelijck mede de 29 bharen nagelen van Baets- 
jan ende Motir, verhoopende gelijck U. E. seyt, het naeste jaer voor d’exces
si ve oncosten meer te bccomen. Desen gaet met het schip Ó7. Mïchiel, waer- 
mede vooruut sijn sendende 32.000 realen van 8en, eenighestuyvers, 150 vaten 
vlees ende speek, 30 leggers wijn, partye olie ende diversche andere provisie, 
waervan de vrienden naer desen noch meer te verwachten sullen hebben. 
Godt geve, dat aldaer wel mach arriveeren.

Ende also apparent is, datter dit jaer wel een goede vlote Engelse schepen 
innewaerts souden mogen varen, daertegen wy weynich machtsenden connen, 
sy U. E. ten hoochste gerecommandeert tij telijeken alle de nagelen op te 
coopen die voorhanden sijn, ’tsy met contant geit, ’twelck expres daertoe 
senden, off met waren, hoe daeraen best comen can, opdat d’Engelse, soo

'■4
■ il

Men hadder behoort leger te slaen ende de saecke met eernst ende gemack 
by der handt te nemen, oft naer te laten, ’t Is hier gegaen gelijck het met den 
hondt ginek, die na de schaduwe greep ende het vlees liet vallen.

Dat de schepen soo bequaem ende gemackelijck in Baetsjan verdubbelt 
connen worden, sal hier den arbeyt vry wat verlichten, maer ’t en soud niet 
wel passen, dat men de schepen van hier derwaerts om verdubbelen sonde 
moeten senden, insonderheyt als mense in dese quartieren gebruycken moet.

Ick meene, soo de soldaten weder op des Compagnies costen gestelt waren, 
dat de Tarnatanen ende Macchianesen beter op de nagelen passen ende wy 
oock meer becomen souden. Opdat de saecke daertoe gebracht mach worden, 
senden alsnu vooruut goede provisie ende sullen, indien ’t Godt gelieft, na 
desen meersenden.

Door gebreck van schepen hebben naer Suratte noch Arabia niet connen 
senden, waerover Spilberghen mede niet ontbiede, also Suratten van een 
bequaem parsoon versien is.

Wat de propositie van de Tarnatanen geweest sal sijn, sullen wy verlangen 
te verstaen.

U. E. missiven sijn naer ’t patria gesonden en gaet nevens desen eenen, die 
de Mayores aen U. E. bysonder geschreven hebben; andre hebbe van daer 
niet becomen.

In Jacatra adi 24 October anno 1618.
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Ten antwoort van twee missiven van datto 8 Augusto door Westerwoudt 

gesonden, alsoock een en van U. E. van den 16 ditto, sal desen dienen. De 
nagelen door van Ommeren ende de vrienden in ’t schip den Engel gescheept, 
t’samen wesende 406—98 bharen, hebben wel ontfangen, ende in twee ver- 
scheyde schepen, nae ’t patria varende, doen overschepen. In Japonssilver sijn 
ons oock wel geworden 104.500 realen ; d’andere 7500 realen sijn in Mackjan 
gelaten.

Datter in October een groot gewas nagelen gepluckt worden sonde, is ons 
lief om hooren. Godt geve, dat die het naeste jaer becomen mogen ende datter 
geen in vreemde handen geraecken. Op de goede hoope senden wy alsnu 
vooruut tot den incoop 32.000 realen in spetie ende_ƒ 5960 in stuyvers. U. E. 
sal wel doen ende dadelijck, soo ’tniet gedaen is, ordre geven, dat alle de 
nagelen met contant geit of waren opgecocht worden, die daer te becomen 
sijn, sonder te wachten om d’uutstaende schulden in te treckcn, want alsoo 
licht gebeuren cost, datter dit jaer veel Engelse schepen innewaerts voeren, 
soo is ’t dat wy, alsoo daertegen door gebreck van schepen weynich machts 
senden connen, goetgevonden hebben, dit schip met goede partye contanten 
ende andre provisie vooruut te senden, omme de nagelen te doen opcoopen 
eer daer eenighe Engelse schepen arriveeren, opdat sy in dier voegen ge- 
prevenieert mogen worden ende de handen op een ledighe stede leggen, soo 
daer compareeren. Derhalve segge andermael, doet alle de nagelen met con-

per ad venture omtrent Mackjan mede verschenen de handen op een ledighe 
stede leggen. My dunekt, dat het voor dees tijt niet geraden sy, met coopen 
te vertoeven omme de uutstaende schulden te innen. Derhalven coopt vry 
met comptant geit ende goederen alle de nagelen, die becomen condt. De 
Compagnie sal daeraen grooten dienst geschieden, ende soo ’tgeviele, dat dit 
schip op Mackjan eerst arriveerde, sal U. E. daeruut wel mogen lichten al- 
sulcken geit als tot opcoop van nagelen van noode heeft, sonder na advysen 
van Mallayo te wachten.

Ende alsoo de logie van Japara door den gouverneur, Godt betert, afgeloopen 
is, connen wy voor dees tijt geen rijs senden; derhalven sal U. E. voor noot wel 
bewaren de rijs die noch heeft, sonder yets te vercoopen, mits de rijs wel 
menagerende, want het cost wel gebeuren, dat (doch verhoope beter) dit jaer 
gans weynich of geen rijs becomen.

In Jacatra ady 24 October 1618.
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tant geit ende goederen tijtlijcken opcoopen, sonder nad’ uutstaendeschulden 
te wachten, ende soe gevielle, datter na de comste van d’ Engelse eenighe 
nagelen opgehouden wierden, sal ’t beter wesen dat men deselvige tracht 
met verhooghinghe van prijs te becomen, dan datse daerna in handen van 
d’Engelse off andre vreemdelinghen geraecken. Na den tijt sullen hun de 
vrienden desen aengaende reguleeren.

Met dit schip St. Michiel, daermede dese gaet, senden wy U. E. 150 vaten 
vlees ende speek, 20 leggers wijn, vry goede partye olie ende 57 packen salalos 
met eenige andre cleenicheden. Also het schip de Goudc Leeuw van de Custe 
noch niet gecomen is ende geen andre deden hadden, can de vrienden oock 
niet anders gesonden worden. De deden, die U. E. claecht, voorleden jaer 
qualick geconditionneert ontfangen te hebben, sijn van hier wel gecondition
neert gesonden, gelijck de voorgaende salalos alsnu mede gedaen wort. Soo 
daeraen feyl bevindt, spreeckt de coopman endeschipper van ’tschipaen, want 
sy gehouden sijn de connossementen te voldoen of sulex te verantwoorden.

Soo daer eenighe Chineese deden, cangans of poetecastelen gemist connen 
worden, sent ons met den eersten al ’t gene datter over is, want daervan groote 
quantiteyt in Jamby voor peper geruylt worden can. Sy sijn daerwel getrocken. 
’t Is beter dan geit ende men can daermede voor alle andre waren ende par- 
sonen geprefereert‘worden. Verleden jaer hebben van Japon wel eenighe ont
fangen, maer sy sijn al gevent. Ick wenste wel, dat heer VVesterwolt daerom 
niet gelaten hadde te senden ’t gene daer te veel is ende in meenich jaer na ge- 
seyt wordt in de Molluccos niet vertiert worden can. Leth hierop ende sorcht 
niet voor veel langhe jaren, opdat het goet interim in de packhuysen niet 
vergae. Men can ende men s’al mettertijt wel andre goederen weder becomen, 
doch ontbloot U. E. mede niet al te seer, also ditto goederen in de Mollucquen 
noch meer avance dan in Jamby geven.

De balance van U. E. boecken met diverse andre pampieren sijn ons door 
heer Vernat wel behandicht, maer de rolle ende ammontitie van oorloge van 
Tacome, Sabou, Baetsjan ende Taljabo sijn daeronder niet gevonden, noch 
oock register van differenten ofte van de partyen tusschen U. E. ende de gene
rale rekeninge van Indien.

Wy recommandeeren U. E. ten hoochste, dat ons doch metten eersten toe- 
gesonden worden de boecken soolanghe by de heeren Mayores voor desen 
geëyscht ende daeromme van tijt tot tijt noch schryvende sijn. Maeckt dat 
wy die metten eersten becomen, als oock de generale boecken van heer Wester- 
wolt met de particuliere van alle comptoiren, insgelijcx mede register van alle 
ammonitie van oorloghe ende rolle van alle het volck op alle forten ende 
plaetsen van de Mollucquen wesende. U. E. sy andermael ten overvloet ge- 
recommandeert te vorderen, dat alles ’t naeste jaer becomen mogen.
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Br I Hadden de vrienden het Engelse schip, dat soolange onder ’t fort van 
Tidor gelegen heeft, becomen connen, de Compagnie sonde daeraen grooten 
dienst geschiet sijn. Soo daer weder eenige andre comen, sy U. E. neffens 
d’ andre vrienden gerecommandeert, alle mogelijcke neersticheyt te doen om 
haer met gewelt van daer te dryven, oft in U. E. bedwanck te nemen, gelijck 
in Banda gedaen is. Laet niet al u vermogen daertoe te doen, ende soe ’t geviel, 
d’ Engelse daer stereker dan d’onsc quamen, dienen onse schepen (insonder- 
heyt die met de nagelen) op haer diffencie onder commandement van ’t ge
schut onser forten gehouden te werden, want d’ Engelse niet laten sullen haer 
aldacr aen te tasten, hoewel sulex hier niet doen dorven.

De schade, die de Compagnie in den brant van Mallayo ende Amboyna 
geleden heeft, is voorwaer groot. Dan de Heere sy gelooft, dat het beste noch 
behouden is. Ick hoope, dat sulex wel weder verwonnen worden sal, gelijck 
mede de schade in Japara geleden.

’t Is wel 8 maenden geleden; dat men in Japara geen rijs heeft connen be
comen ende dat van daer oock geen uutgevoert is, ende also daernaer de logie 
door den gouverneur berooft ende afgeloopen is, soudtdaerop wel mogen vol
gen, dat in lange van daer noch oock van andre plaetsen geen rijs bequamen ; 
alsnu connen wy gans geen rijs senden, ende soo dese schepen onderweech 
niet becomen, sullen de vrienden haer aldaer moeten behelpen. Derhalve sy 
U. E. gerecommandeert ende wel expresselijck bevolen, alle de rijs, die ten 
ontfang van desen op de forten noch wesen sal, wel te doen menageren ende 
voor noot soo langh te bewaren, totdat van hier andre provisie becomen, son- 
der eenighe rijs aen d’inwoonderen te vercoopen, opdat de forten geen pro
visie en comen te gebreecken.

Na de custe van Coromandel, na Patana, Cambodja ende na Bima hebben 
wy expresselijck om rijs gesonden, dan mogen ons daerop niet verlaten, voor
dat secours becomen.

Vermits alle restanten, volgens balance by Westerwolt gesonden, aen U. E. 
by provisie getransporteert sijn, wort dese aen U beyde in ’t gemeyn ge
schreven, ende sy U. E. gerecommandeert niet na te laten, copye van syne 
boecken ende alle andre boecken van de particuliere comptoiren ’t naeste 
jaer harwarts aen te senden, soowel als die van heer Westerwolt, denwelcken 
wy wenschen, dat Godt hem ende de vrienden na Manilha gevaren veel geluck 
ende behoude reyse verleene.

Belangende ’t gene in dese quartieren ommegaet, alsoock de tydinghe van 
’t patria, wy gedragen ons dienaengaende aen d’ advysen van de Mayores ende 
onse generale missive aen den Raet aldaer, neffens dese gaende.

In Jacatra adi 24 October anno 1618.
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’t Jongste mousson sijn ons van U. E. wel geworden drie missiven van dato 
den 3 Juny, 26 July en 7 Augusto, waerop vooreerst wat corter wesen sullen 
dan U. E. largo advysen wel vereyschen, ter oorsaecke U. E. neffens desen 
senden copye van de missive nujonghs van de heeren Mayores van ’t patria 
ontfangen, alsmede van onse generale missive aen de heeren generael endc 
den Raet gesonden, waertoe ons gedragen, voor sooveel de tydinghe van ’t 
patria ende ’t gene dese quartieren aengaet.

De nagelen, per de jachten de Neptunis ende Nassouw gesonden, sijn wel 
ontfangen ende met verscheyde schepen nae ’t patria gesonden. De Heere 
wil alle gaende ende comende schepen in salvo geleyden. Dit jaer hebben 
wy van de Mollucquen met den Engel becomen 406 bharen nagelen, mettoe- 
segginghe van goede hoope, dat het naeste jaer 1000 bharen te verwachten 
hebben. Godt geve, dat die becomen mogen.

De joneken van de vrye borgers, welcke U. E. met eenighe soldaten ge
sonden heeft, omme in de Boucherones waer te nemen twee joneken, die aen 
Boero gelegen hebben ende aldaer door die van Hitto, Loeho ende Combello 
eenighe nagelen a 80 realen de baer toegevoert sijn, sijn van d’onse gemist, 
dan hebben aldaer gerescontreert ende aen de wal gejaecht een Maccasserse 
jonek, comende van Poeieren, geladen met nooten ende foelie. De Macca- 
saren sijn daeruut gevlucht ende is de joneke met de last gesoneken. Met 
dese joneken beneden haer gedestilleerde plaetse gedreven wesende, hebben 
d' onse, na ick versta, door leckheyt van haer jonek niet wederop connen 
comen, waerover langhe voor haer tijt alhier aengecomen sijn, doch de Com
pagnie is evenwel door haer seer goeden dienst geschiet, waerover U. E. 
gebeden sy, diergelijeke occasie weder voorcomende, deselve also waer te 
nemen. Van de nagelen, die de voorsz. 2 joneken van Boero becomen hebben, 
sijn hier eenige van Tuban of Jorthan gebracht, dewelcke eerst a 62 realen 
’t picol opgecocht ende daerna door d’Engelse a 73 realen ’t picol weder 
gecocht sijn, dat is 328J, realen de bhaer, waeraen wel af te meten is, by 
d’inlantse handelaers niet dan te meer neersticheyts gedaen worden sal, om 
nagelen te becomen. Derhalve connen wij niet naelaten, U. E. ten overvloede 
te recommandeeren, alle mogelijeke neersticheyt te doen ende te laten doen, 
om voor te comen datter geen meer vervoert worde, voor sooveele eenichsins 
doenlijeken is, ende om sulx voor te comen, is ’t nodich, gelijckU. E seer wel 
seyt, dat aldaer eenighe jachten of fregatten gehouden worden. Verleden jaer 
was het Voskeii daertoe gedestineert, ende soo het de vrienden van Bandana
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Amboyna gesonden hadden, het sonde aldacr beter dienst dan in Banda 
gedaen hebben. Tegenwoordelijcken is hier niet een jacht noch fregat, dat 
daertoe bequaem sy, doch hoope eerlange eenighe te becomen endc U. E. toe 
te senden.

Vermits veel schepen met goede retoeren nae ’t patria gekecrt syn, d’heer 
gcnerael Reael oock eenigc na Manilha gesonden heeft endc andere gebleven 
ende vergaen sijn, bevinden wy ons tegenwoordich soo swack van schepen 
ende volck, dat te beduchten is, d’Engclsen, soo met haer macht innewaerts 
gacn, de stercxstealdaer te waterwel souden mogen worden. Derhalve hebben 
wy goetgevonden, drie schepen tytelijeken voornut te senden, te weten Sz. 
Michicl na de Mollucquen, de Zuyder Eendracht naer Amboyna ende den 
Ncjrtunis na Banda, met diverse nootelijekheden ende een goede somme geit, 
ende dat voornemelijck om overal op te doen coopen alle de nagelen, noten 
ende foelie, die voorhanden sijn, eer d’Engelsen aldaer compareeren, opdat 
sylieden de handen op een ledighe stede mogen leggen. Soo dit te wege 
gebracht can worden, sal de Compagnie een treffelijeken dienst geschieden, 
want sylieden hebben voorleden jaer weynich retouren naer Engelant geson
den ; dit jaer sullen der noch min gaen, ende soo wy haer toecomende jaer 
prevenieren connen, sullen wy de saecke ’t naeste jaer (als wanneer groote 
macht ende groote secoursen te verwachten hebben) met Godts helpe wel 
redden.

Onder andre senden voor Amboyna in contant met de Zuyder Eendracht 
29.000 realen. U. E. sy gerecommandeert deselvighe tot opcoop van nagelen 
t’imployeeren ende datelijck alle de nagelen met contant geit ende de best 
getrocken waren te doen coopen, die daer te becomen sijn, sonder d’ uytstaen- 
deschulden aen tesien of naer ’tintrecken van deselvige te wachten, ende by- 
aldien het gebeurde, datter weder eenighe nagelen na de comst van d’ Engelse 
opgehouden wierden, souden wy geraden vinden, deselvighe liever met behen- 
dicheyt tot hogeren prijs op te doen coopen, dan dat in handen van de Engelse 
geraecken. Sy sullen niet laten 100 realen ende meer voor de bhaer te geven. 
Daeromme sy U. E. ten hoochste gerecommandeert tytelijeken in de weer te 
wesen ende haer te prevenieren, sooveele doennelijck is. Maeckt maer, dat 
U. E. alle de nagelen in handen becomt, die daer sijn. ’t Is even goet hoe, in 
wat maniere of tot wat prijs, als het maer eenichsins by de wereken comt. ’t Is 
beter voor dees tijt in een suren appel gebeten dan na te dagen. Daeromme 
weest vry resolut. Naer desen sullen U. E. meer geit ende eenige andre provisie 
senden.

Tegenwoordelijcken hebben d’Engelse hier 6 schepen leggen. Delffxs aen 
de Cabo deBonaEsperance by ses andre geweest, die recht op Bantam comen, 
of achter Java om (soo van ’t patria geaviseert wordt) na Amboyna of Banda
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loopen sullen. Van diverse andre quartieren hebben sy mede eenige andre 
schepen te verwachten. Haer nieuwe schepen brengen oock eenige soldaten. 
Derhalvcn dienen de vrienden aldaer om de vruchten in te trecken tydelijeken 
in de weer te wesen.

D’Engelse hebben voor desen de bay van Oostende pas gediept en oock 
voor gehadt in de bocht van de bay oft com van Lohoe plaets te begrypen. 
Hierover recommandeeren U. E. op dese twee plaetsen te letten, ende inson- 
derheyt op de baye van Lohoe. Soo d’Engelse daeromtrent comen, sal ’t 
nodich wesen, datter een schip in ditto baye gehoude worde, om hun metge- 
wclt van daer te weeren ende te prevenieren.

In de nevensgaende sal U. E. sien, wat verraderye tegens ons alhier geweest 
is ende noch dagelijekx meer continueert, omdat besich sijn daertegens te 
versien. Om ’t geit ende goets wille is de loge te Japara van den gouverneur 
selfs afgeloopen, ende vermits soo vileyne acte op ’t hoochst gestraft dient, of 
souden nieuwert in dese quartieren in rust mogen leven, hebben wy over de 
saecke behoorlicke ordre gegeven, alsmede dat Maccaser oockaengedaen ende 
de Maccassaren over de begane massacre mede gestraft worden. Godt geve 
dat het wel succcdere. Het comt seer wel ende is my oock lief te verstaen, dat 
U. E. aldaer van rijs noch wel versien waer. U. E. sy gerecommandeert de- 
selvighe wel te doen menageren ende op voorraet tegen noot te houden, 
sonder aen de inwoonderen eenige rijs te vercoopen, voordat van dese quar
tieren andre rijs becomt. Heeft U. E. yets over, sent het overige na de Molhic- 
quen oft na Banda, want van hier niet senden connen. ’t Is wel achtmaenden 
geleden, datter geen rijs tot Japara gevoert is. Soo wy hier voor noot geen rijs 
opgehouden hadden, souden hier de schepen niet versien connen, alsoo hier 
niet te becomen is ende 't weynige, dat men dagelicx voor de taffel op de 
merekt coopt, cost wel 70 a 80 realen de cojangh. Ick verstaen nu, datter in 
Japara een weynich rijs uutcomt, doch sal mede 80 realen ende meer de co
jangh costen. Wy hebben na de custe van Coromandel, na Patana, Cambodgia 
ende Bima om rijs gesonden, doch vcrlaet U nievers op, maer houdt altijt 
goede quantiteyt rijs op voorraet op ’t fort.

Alsnoch en is het schip de Goud'e Lee uw van de Custe hier niet gearriveert, 
maer wel twee Engelse schepen, daervan d’eene neffens de Goude Leeuw van 
daer vertrockcn is ende het ander meer dan een maent daerna. De Heere wil 
het voorsz. schip in salvo gelcyden. Van de deden, by U. E. geeyscht, connen 
gants niet senden, also hier niet en hebben.

Comende nu totbeantwoordinghe van de bysondcre poincten by U. E. ende 
de syne geallegccrt, soo segge seer wel verstaen te hebben de goede vlijt ende 
yever by U. E. aengewent om in den brant te salveeren, ’t gene in den brant 
behouden is, ende ’t meeste quaet had mogen vcroorsaecken. De schade, by
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de Compagnie aldacr als op Mallayo ende Japara geleden, moeten ons ge
troosten. De Heere sal ’t weder versien. ’t Can haest weder gewonnen worden. 
Dat d' inwoonders U. E. boven ’t ordinaris quaert met 400 man assisteerden, 
om weder een nieuw huys te maecken ende ’tselvighe een goeden voortganek 
hadde, is mijn van herte lieff.

Waterfort is by den Heere. Laet ons een spiegel aen sijnne fouten nemen.
De monster van de steen ende pannen is my niet behandicht. De partye, by 

U. E. gestelt, sullen in conformte geregistreert worden.
De moetwille van die van Hitto, Lohoe ende Combello hebbe verstaen. De 

Tarnatanen, siende dattet haer ten deele wel gekickt, beginnen haer seer fijn 
te volgen; ende also het schijnt, U. E. van haer boos voornemen geen kennisse 
heeft, gaet nevens dese copie van d’acte, die ons dacrvan by geval ter hant 
gecomen is. Hieraen en aen ’t gene hier tegen ons voorgenomen is, can een 
ydersien, hoo ver de Moorse vrienden het betrouwen mogen. Met enckele 
hardicheyt ende goede courage moeten ons door alle swaricheyt redden. De 
hardtneckicheyt van de Bandaneesen ende d’ydelheyt van Hitto ende de 
moetwil en trots van die van Loho ende Combello, sullen alle immer soowel 
als den hoochmoet ende ondanckbaerheyt van de Tarnatanen gestraft worden, 
’t En sal, hoop ick, niet seer lang duren. Wy moeten geven en nemen, har
dicheyt en soeticheyt gebruycken, nadat by den tijt en loop van saecken ten 
besten geeyscht wordt. Daeromme is ’t by U. E. seer wel gedaen, dat het fregat 
by de Dry Broers deet vertrecken ende die van Hottemory op ’t hoochste aen- 
getast heeft. Immer soo weynich sal U. E. die van Hitto, Loho ende Combello 
(also sulex vereyst wordt, den tijt ende d’ occasie goot ende schoon comende) 
verschoonen. Met harde spooren willen dese of die natie bereden wesen, mits 
dattet oock met billickheyt en discretie geschiede, omme de hertneckicheyt 
voor te comen. Een notabil exempel is dacrvan ’t gene by mijn tijt in Bantam 
gepasseert is.

Om geen recht te wij eken ende met reden te beantwoorden de vrage, die 
U. E. doet, als namelijck wat redenen die wy hebben, om de vreemdelingen 
van Amboina te weeren, de redenen sijn omdat de vreemdelingen de nagelen 
vervoeren ende d’inwoonderen haer daerinne ende daertoe helpen, gelijek 
verscheydc reyse gebleecken is. Anders en sijnderoock geen redenen, ende 
soolanghe d’inwoonderen haer stellen tegen de straffen, die men de vreem
delinge daerover soud mogen doen, isser recht ende redenen genoch, om 
de vreemde negotianten t’’eenemael te weeren. Heeft U. E. den tijt moeten 
aensien ende sulex moeten gedogen, hoewel redenen genoch hadde, neemt 
d’ occassie wederomme waer en past wat te raecken als ymant op nieuwe fautc 
bevindt. Doord’ ordre, die wy gegeven hebben, hoop ick, datter geen Macca- 
saren meer in Amboyna comen sullen, doch soodereenighc comen, verschoont

B 
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dorpen, die van ’t

haer niet maer tast hun vyantlicken aen ende helpt ten uuttersten straffen de 
moorderye, die by haer begaen is, daer come af, wat wil. Vaert er mede voort, 
doch eer sulcx doet, sult de meeste goederen ende het meeste volck lichten 
van de plaetsen, daer d’onse ende des Compagnies goederen schade sonde 
mogen lyden. Al is ’t dreygement van de Mooren groot, daerom moet men 
haer in ’t minste niet ontsien. Om een cleyntien sullen sy niet beginnen. Mijn 
dunck, dat U. E. tegen die van Maccasser de rede van Loehoe gecnsints dient 
te verschonen, laete staen het lant van Boero of andere plaetsen, doch even
wel gedrage my desen aengaende tot U. E. discretie, om geen te stricte ordre 
te geven, ’tls seer wel gedaen, dat U. E. met contant geit gecocht heeft de 
nagelen, die voor d’ Engelse bewaert wierden. Laet niet sulcx weder te doen, 
gelijck vooren geseyt is, al waer ’t schoon, datter op de schuit niet een pont 
nagelen ontfangen worden sonde.

De haet van van Neck can U. E. geensins kreneken.
’t Is een seer goede ende heerlicke saecke, dat de ses 

castcel geweecken waren ende haer onder Hitto begeven hadden, weder ten 
rechten gekeert sijn ende by de vrienden de goede occasie waergenomen is, 
insonderheyt dewijlle van daer goede quantiteyt nagelen te becomen sijn, en 
ontsiet in ’t minste het dreygement van Cappiteyn Hittoe niet. Maeckt oock, 
dat hy hem niet weder noch niet meer van ons authoriteyt inpatroneere. Even 
alsulcke guyterye als die man aldaer pleeght, wordt meest op de voornaemste 
plaetsen van Indien door andre oock gedaen, als te weeten tot Bantam door 
eenen Limco, tot Jacatra door Watting, tot Japara door een IntcheMoeda, in 
Masilipatan door Mericomaldi, in Jamby door eenen Chineese tolck, ende 
daer en is niet een plaetse vry van.

Ende om sulcx voor te comen, is seer goet, datter volck op Uliasser ende 
op Oma gelaten is. ’t Is ons een groote vrcughde geweest, te hooren, datter 
over die van Ottomory soo goede straffe begost was. Ick hoope, dat ten uut- 
terste gestraft, ofselfs weder gehoorsame ondersaeten geworden sullen sijn. 
Is het niet gedaen, vaert er mede voort ende maeckt, dat alle andre onge- 
stadighc gemoederen daeraen soo goeden exempel nemen, datse binnen de 
behoorlicke limiten blyven.

Datter veel tumulten uut het ordinary quaet werek ontstaen, is wel gheloof- 
lijck. Ick hadde na Madagascar om slaven gesonden, maer beyde de schepen 
sijn, Godt betert, verongeluckt. Om mijn advijs te geven, soo seg ick, dat my 
dunck, dat men de cleenc oncosten niet en behoort t’ ontsien, om sooswaren 
accident te genesen, als de tumulte van Amboyna is.

Nevens desc sende U. E. eenighe dubbele ende enckele stuyvers, door dc 
Mayores van ’t patria gesonden. Adviseert ons de bevinding. Om copergelt 
ende ander cleen geit hebben aen de Mayores geschreven.
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’t Is mijn leet, dat de lïfaen in Banda wel had connen coinen ende dacr niet 
gevaren is, doch na ick aen de tydinghe van dacr sic, sonde evenveel gedaen 
hebben ende is de saeckc te beter t’ excuseeren. De pampieren van Breeckvelt 
sijn ons wel geworden.

Wy doen neersticheyt, om derwaerts eenige Chinccsc sagers ende Chi- 
neese timmerluy te senden. Dan sy willen niet wel van der handt, doch sullen 
daertoe evenwel moeten comcn, also het houdt in dese quartiren begint te 
gebrcecken.

Van ’t patria hebben geen rosenobels bccomen; die van Jambi sijn daerom 
‘ oock schryvende.

De hanthaveninghe van de religie sy U. E. ten hoochste gerecommandeert, 
ende al isset so brect niet als men wel roept, soo sal evenwel mettertijt wel 
lucken, als de voorganek goet sy. Is daeraen foute by de leeraren, dienen 
desulcke versonden. De Mayores vinden niet geraden eenige orankeyskin- 
deren na Neerlant te senden. ’t Is jammer, datter soo groote ontstichtinghe 
gegeven wortdoor’t ongodtlijckende insolent leven van sommige Nederlantsc 
getroude. Sendt desulcke vry harwaerts, opdat se na huys ghesonden mogen 
worden. Dat de sonen van de coningen van Kilang ende Soya by d’onsc 
waren, is my lief ende seer goet.

By desen senden eenich quaet cruyt derwaerts, welck U. E. gelieve te doen 
vcrmaecken.

My sal verlangen te verstaen, watter uutbroyen wil nut de generale ver- 
gaderinge, die den coninck van Ternaten beroepen heeft.

Hier en sijn gants geen smeecolen ende dit jaer hebben de schepen geen 
gebracht, soodat ons hier mede tot groote koste van de Compagnie met houdt- 
kool moeten behelpen. Wisten d'achtelose en carge lieden, hoe haer geit aen 
houdtkool verquist wordt, in plaetse dat men daervoore retouren soud koopen, 
ick sweere U. E., sy souden beter op haer dingen passen.

Een groot aenbeelt, staeff ende yser sal U. E. gesonden worden, gelijck 
mede 10 a 15 leggers arack, so haest als doenlijeken is.

De deucht (na ick sie) by de heer generael Reael aen de soon van Hitto 
gedaen, sal met geen cleene ondanckbaerheyt geloont worden. Sijn E. is 
gewaerschoudt geweest. Partye van het geit heeft hy oock, sonder my te 
weeten, doen geven, ende is door de soon van Hitto, soo my namaels geseyt 
is, verspeelt.

Het register van de ammontie van oorloghe ende de rollc van ’t volck 
hebben wel ontfangen; U. E. gelieve jaerlicx diergelijeke te senden.

Om meer lichte roers hebben nae ’t patria geschreven, gelijck mede om 
een segel, doch evenwel wort tot Bantam een gemaeckt ende sal het U.E. met 
den eersten toegesonden worden.
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Weet U. E. sijn vyanden met d’ Alfouren van de kuste van Seram te dringen, 
ontsiet daerover geen geit, macr stelt haer te waeck, ende laet alle rebellen 
ende moetwillighe ten uutterste vervolgen.

Met recht seyt U. E., wel te wenschcn ware, datter in Banda wat vruchtbaers 
verricht ware. Al souden 't haer de hoeren belgen, soo segge, een goeden yver 
ende goede courage meer vermach dan de macht, die daer geweest is.

Ick ach te seer wel gedacn te wesen, dat men opgehouden heeft de brieven 
van de heeren Hoog Mogende Staten ende sijn Excellentie aen de gouverneur 
van Amboyna, om redenen by de vrienden geallegeert.

Het gesmolten silver ende cooper hebben wel ontfangen ende U. E. daer- 
vooren gecrcditeert.

De rekeningen met alle and re comptoiren sal U. E. houden ende sluyten, 
conforme onse generale ordrc voor desen gegeven ende andermael nevens 
desen gaende. Dit doende, sal ’t evengoet wesen, hoe Banda rekeninge houdt.

De vier sackens geit, die in de kiste van Banda gebraecken, sullen by d’ een 
of d’ ander gevonden moeten worden.
Voor ’t geene meer in den Ncptunis gescheept is, dan het eerste connos

sement vermeit, is U. E. gecrcditeert van/460 — 4.
Meynart Pietersz. is voor oppercoopman aengenomen ende

Timor gevaren.
Buffels ende buffelinnen sal U. E. becomen, soo ’t doenlijck is, met de vol

gende schepen. Waeromme hoornbeesten ontbiet, weete ick niet, dewijlle 
in Amboyna soo schone kudde placht te wesen.

Jan Stijns wort hier gebruyckt.
De boecken, by U. E. gesonden, hebben wel ontfangen. Sal gelieven, jacrlicx 

soo voort te varen ende die te senden.
Medicamenten gaen vooreerst eenige nevens dese.
Wy recommandeeren ende bevelen U. E. by desen andermael, geen nagelen 

op te houden, macr alles soo tydelijck ende soo vroech herwaerts te senden, 
als ’t eenichsipts doennelijck is.

Wy bedaneken U. E. van syne largo advysen, bidden also te continueeren 
en voortvaren, opdat volcomelijck mogen weeten, watter in Amboyna pas
seert. De Compagnie sal daeraen grooten dienst ende ons sonderlinghe vrient- 
schap geschieden.

In Jacatra adi 24 October anno 1618.
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Vier missiven sijn ons elck ter syner tijt van U. E. wel behandicht, nament- 
lijck van den 6Mey, 9Juny, 12July ende 15 August}’, waerop desen dienen sal.

Alle de foelie ende nooten, door U. E. met verscheyde schepen harwaerts 
gesonden, sijn hier volgens de connossementen wel ontfangen, ende hebben 
wy U. E. rekeninghen conform de facture daervoor gecrediteert, ghelijck 
mede van 80 sockel foelie, die nu joneks door Jan Carsten van Poelewey in 
’tschip Hoorn gescheept sijn. De foelie en noten sijn wel geconditionneert 
ontfangen. De monsters, die ick daervan gesien hebbe, sijn seer goct, ende 
alsulcke ghetuyghenisse wert van de partye door de cooplieden ende schip
pers van de schepen mede gegeven, U. E. recommandeerendc, voortacn wel 
te letten, datter niet dan goede foelie ende nooten gecocht ende ontfangen 
worde. Aengaende ’tpacken van de foelie, hoe dichter ende vaster die in de 
sockels gepackt ende getrapt wort, dies te beter isset, ende als U. E. geen rot
tang gebrceckt, soo lact elckcn sockel met rottang wel vast binden, want 
anders worden de sockels in ’t overschepen seer gebroken, wacrdoor alsdan 
veel foelie gespilt ende verlooren wort. Derhalve segge andermael, doet de 
foelie soo dicht packen ende de sockels soo dicht met rottang binden, als 
mogelijeken is.

De groote sterfte, die in Banda geweest is, heeft ons seer bedroeft, doch 
sijn met de jonekste advysen wat getroost geworden, dattet begost op te 
houden. De Heere geve, dat het volcomelijck gebetert wesen mach ende sy 
d' overledene genadich.

’t Moet Godt geclacght wesen, dat men met soo goeden macht, als in Banda 
geweest is, door quaet weder gants niet heeft verrichten connen. En is niet 
vremt, dat die van Lontor met haer adherenten dies te moediger ende trotser 
sijn geworden door den misluckten aenslach, die op haer gedacn is, maer ver
mits sylieden weynich weten, dattet aen de courage van ’tvolck, de macht 
noch de middelen niet geschort heeft, soudc het wel connen gebeuren, dat 
haer trots, hoochmoet ende glorie hun verderffen totale ruuine veroorsaecktc, 
gelijck ick hoope dat eerlange geschieden sal, evenals het met andre hare 
consorten gegaen is. Als men in Banda yets voorneemt, moet het met gemack 
geschieden, wel beharticht ende ten uutterste uutgevoert worden, oft het is 
beter, dat men niet en beginne.

Dewijl le de saecken hun alsoo toegedragen hebben, datter met macht niet 
verrecht sy, ende de tijt verloopen wesende, goetgevonden is, de macht te 
versenden, is het seer goet geweest, dat de vrienden met die van Salamaende
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hare consoorten vrede gemaeckt hebben, omme de vruchten van ’t landt te 
becomen ende d’ Engelse t’ ontrecken. Godt geve, dat sulcx soowel voortgaet, 
al het begonnen is. Voorwaer naer d’eerste advysen vandaer scheen het, dat 
gans weynich vruchten te verwachten hadden. De Heere sy gelooft, dat het 
soo wel geluckt is, ende wil den welstandt meer ende meer verbeteren.

Het jacht de Vos sijn volgens U. E. schryven met eenighe retouren meer 
noch verwachtende, doch also het laet wordt, presumeeren wy, dat den com
mandeur Lam daermede na de Mollucqen gevaren wesen sal.

Ick hebbe lange voor desen verscheyde reyse gerecommandeert ende wel 
expresselijeken belast gehadt, dat men op Ortatten niet handelen noch daer 
geen volck senden sonde. Doch de trouwe van onse natie baert soo grooten 
achteloosheyt, dat elk, Godt betert, d’experientie behoeft. Waterfort hadde 
wyser behooren te wesen, dan hy is by den Heere. Godt wilt hem vergeven 
ende ons voor diergelijeken behoeden, also de trouwloose Mooren wonderlijck 
schone aenlockinge weten te doen, ’tls my lief, dat de vrienden nu geresol- 
veert waren, geen volck meer om te handelen nut te senden, ende dat den 
handel in een huys buyten onder ’t castcel gedaen wert, gelijck men eertijts 
eenighe jaren gedaen heeft. Wy recommanderen ende beveelen U. E. oock 
wel expresselijck n ie vers geen volck meer om te handelen by de Bandanesen 
uut te senden, maer den handel onder ’t casteel te continueeren.

Volgens transport van Waterfort is U. E. rekeninge alhier geformeert. 
D’andre gementionneerde partye sullen oock in conformite geremonstreert 
worden, gelijck mede goct doen d’ oncosten by d’E. generael gedaen.

U. E. arrivement van Japan aldaer hebben seer geern verstacn, alsoock dat 
by den heer generael geordonneert was, aldaer te blyven. De Heere wil U. E. 
handel ten beste van de Generale Compagnie segenen. In ’t schip den Smarten 
Beer, daermede U. E. naer Japan voer, sijn van mijn bagage by geval gebleven 
verscheyde cartcn, dewelckc, na my geseyt is. by U. E. souden berusten. Soo 
het also is, sal gelieven ons deselve met de eerste gelegentheyt weder te 
senden. My sal daeraen vrientschap geschieden.

Nevens dese senden seeckere schrijffboecken. Houdt ende beesten sullen 
U. E. met d’eerste gelegentheyt geworden, 't Is beter, dat de quade arrac 
uutgegoten weide, dan dat die eenige sieckte causere.

Noch en sijnder geene van onse van de Cust gecomen, soodat geen deden 
hebben ende U. E. oock geen senden connen. Na d’Engelse raporteeren, soude 
den Gouden Leeuw over 3 maenden van de Cust herwaerts aen vertrocken 
wesen. De Heere wil hem in salvo gel ey den. Soo haest yets becomen, sullen 
U. E. na syne gesonden memorie mede versien.

Dese gaet met het jacht den Neptunis, welck expresselijck na Banda voor- 
uut gesonden wort met goede partye vlees, speek, olie, wijn, arack, asijn ende
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eenige andre cleenicheden; ’t gene voerder aen U. E. eysch ontbrceckt, hoepen 
met de volgende schepen te senden, ende sullen de vrienden daermede, int 
Godt gelieft, ook meer provisie oft meer vivres te verwachten hebben. In con
tanten senden mede 16.000 realen in specie met eenighe stuyvers, teneynde 
dat daermede dadelijeken opgecocht worden alle de nooten ende foelie, die 
voorhanden sijn ende de vrienden becomen cunnen, eer daer eenige Engelse 
schepen compareeren. U. E. sy verwitticht, dat wy vry swacker van schepen 
ende volck sijn dan ons lief is, waerover de Mollucquen, Amboyna ende Banda 
nieuwers na tegen d’Engelse connen verso rgen, als het behoort ende geern 
doen souden. D’Engelse hebben hier tegenwoordich ses schepen leggen. 
Andre 6 (die Del ff aen de Cabo versproocken heeft) verwachten sy dagclijcx, 
gelijck mede eenighe andre schoepen van andre plactsen meer, waerover 
roemen met al haer macht innewaerts te gaen endewonderlijeke curen nutte 
rechten. Hierover is ’t, dat wy goetgevonden hebben, dewijllc met macht 
weynich sullen connen doen, tytelijck eenich geit vooruut te senden ende 
overal ordre te geven, datdadelijck (om d‘Engelse te prevenieren) alle nagelen, 
nooten ende foelie opgecocht worden. Derhalve recommandecren ende be
velen U. E. by desen op ’t alderhoochsten, daer dadelijck alle de nooten ende 
foelie op te copen, die voor handen ende in ’t landt mogen wesen, eerder 
eenighe Engelse schepen arriveren, opdat sy, soose per aventure de sterekste 
te water wierden, haer handt op een ledige stede leggen ende geen vruchten be
comen. Dit doende sal U. E. neffens de andre vrienden de Generale Compag
nie een treffelijeken dienst doen, want also wy ’t naeste jaer een groote macht 
ende groote sccoursen te verwachten hebben, sal ’t dan onse beurt wesen om 
wat notabils te verrichten ende haer t’ ecnemael te wee ren en matteeren. Weest 
hierinne doch niet nalatich, maer gebruyckt alle mogelijeke vlijt ende nccr- 
sticheyt, om wat tydelijeken alle de nooten ende foelie in U. E. handen te 
becomen.

Den 8 Augusto passato is onse loge tot Japara door de gouverneur van de 
plaetseafgeloopen ende berooft. Den 20 ditto was hier een lelick verraet ende 
een grooten aenslach tegen ons, maer d’Almogende heeft ons ende des Com
pagnies volck ende goederen wonderbaerlick behoet. ’t Is wel 8 maenden ge
leden, dat van Japara geen rijs becomen hebben ende dat van daer oockgeen 
rijs connen senden, ende also de vileyne moort ende roverye nootelijck ende 
ten hoochste gestraft dient en oock verhoopen te doen straffen, soudet wel 
connen gebeuren, dat die plaetsen soowel als Maccassar souden moeten derven, 
alsoock dat het secours, ’t welck van andre quartieren verhoopen, dit jaer niet 
bequamen. Derhalve sy U. E. gerecommandecrt ende bevolen, wel te doen 
menageeren de rijs, die ten ontfangh van desen noch op voorraet in ’t fort is, 
en vercoopt geen aen de Bandanesen, voor andre rijs van hierbecomt. Houdt
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Alsoo neffens desc aen d’E. heer generael Reael largo na den tijt ofsom- 
marischer wyse na de materie geschreven hebben ’t gene in dese quartieren 
passeert ende daer beneffens oock gaen twee missiven met de jonckste sche
pen van de heere Mayores ontfangen, dewelcke ontwijffelijck U. E. mede- 
gedcylt sullen worden, sijn wy ons, de voorsz. materie aengaende, daertoege
dragende, ende sal desen alleen dienen tot antwoorde van U. E. aengename 
van den 10 Juny ende 6 Augusto.

altoos een jaer ende meer provisie op voordeel. Soo daer eenighejoneken met 
rijs comen, coopt die tydelijeken op, ende maeckt de quaetste rekeninghe, te 
weten, dattet wel gebeuren cost, dat U. E. dit jaer gansch geen rijs van hier 
bequame; doch verhoope, dat het schip Hoorn noch wat brengen sal, maer 
en verlaet U. E. daerop niet.

De voordre tydinge aengaende gedrage my tot het raport van de vrienden.
Soo aldaer weder eenige Engelse schepen comen, sy U. E. ten overvloet 

gerecommandeert, te helpen vervorderen, dat met gewelt (macht hebbende) 
vandaer geweert, of als voor dese aen ge tast ende vermeestert worden.

De rijs geit hier tegenwoordich wel 70 a S0 realen ’t last ende in Japara 20 
ende meer, soodat die na U. E. advysen in Banda betercoop dan hier ver- 
cocht wordt.

De monsterrolle van alle het volck ende notitie van d’ammontie van oor- 
loghc hebben wel ontfangen. Sal gelieven jaerlicx also te continueeren.

Hier en sijn gansch geen smeekolen ende dit jaer en hebben de scheepen 
van ’t patria oock geen gebracht, soodat ons mede als andre met houdtcool 
ten dienste moeten behelpen.

’t En is niet vreemt, dat U. E. eenighe beschadichde goederen van Japan 
becomen heeft, want meest het gehele cargasoen, door de Swarte Leeuw 
gebracht, seer beschadicht ende eenige goederen oock verrot sijn geweest, 
’t welcke, na wy bemereken, de vochticheyt van ’t houdt der kassen veroor- 
saeckt heeft. De schade sal, Godt betert, exsescijff wesen, ende omdat men 
sulex soo licht had connen voorcomen, valt het des te verdrietiger. Wy hebben 
hiervan aen heer Specx geschreven. Godt geve, dattet naer desen verbetert 
worden mach.

In Jacatra den 24 October 1618.
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Datter wederom schepen na Manilha gesonden sijn, is wel goet en onsoock 
aengenaem, dan na den standt ende tijt (onder correctie geseyt) waer beter 
geweest, dat men sooveel van de beste schepen darwaerts niet gesonden 
hadde, want om seecker niet te verliesen, moet men daervoor immer soogroote 
ende meer sorge dragen, als om een vogel te becomen, die noch in de lucht 
vlieght. ’t Is gedaen. Godt geve de vrienden geluck ende behouden reyse, als 
oock, dat andre middelen becomen mogen, om d’Engelsen van de Molluc- 
quen, Amboyna ende Banda te weeren. Waer U. E. desen geworden sal en 
weete ick niet, doch het sy waer het is, wil U. E. vrientlijcken gebeden ende 
gerecommandeert hebben, sijn vorigen goede yver andermael te werck stel
len. omme d’Engelse met gewelt van de Mollucquen, Amboyna ende Banda 
te weeren, of als voor desen te vermeesteren, ende soo de macht gebreeckt, te 
helpen vervolgen ende ordre geven, dat volgens onse neffensgaende advysen 
de nagelen, noten ende foelie overal tydelijcken opgecocht worden, omme 
d’Engelse te prevenieren ende de vruchten in dier voegen t’ ontrecken.

’t Is goet, datter weder twee Engelse schepen aengehaelt sijn, maer het 
derde, welck g’oordeelt was, vergaen te sijn endesoolange voor Tidor gelegen 
heeft, ducht ick (welck Godt niet en geve) wel veel swaricheden soude connen 
veroorsaecken.

Den misluckten tocht op Lontor sal de Bandanesen vry wat stercker ende 
moediger gemaeckt hebben. Ick ben al vry wat verwondert geweest, ende het 
heeft my oock bedroeft, dat U. E. die geen novitie, maer een recht out lief
hebber is, soo een toch a la volée of in passant aengevangen heeft. Voort ’t ge
passeerde comt den raet te spade, dan heb het evenwel geseyt, oft het noch 
iever of weder te passé quame.

In aller maniere moet ende behoort d’ inlantse handelaers beleth ende ver
boden te worden, dat nievers met de Bandaneesen handelen, maer sy dienen 
met gewelt van daer geweert of onder ’t fort Nassauw gehouden te worden, 
soo en souden sy geen meer noten of foelie vervoeren.

U. E. missive aen de heeren Mayores is met de bywesende pampiren met 
voorgaende schepen na patria gesonden, (J. E. van de vrientlicke communi
catie derselver bedanckende.

Wy geloven wel, dat U. E. beterwille het groot cappitael Japons silver in 
de Mollucquen gelaten hadde. Dan ’t is een misverstant geweest ende daer
voor te laet gecomen, om na Patana ofte na de Cust gesonden te worden, soo- 
datter daerdoor misschien een geheel jaer verachtert is geworden.

U. E. indispositie is my leet en heeft ons van herten bedroeft, doch also een 
weynich verluchtenisse gevoelde, hoopen wy dat de Heere hem wederomme 
tot goede convalescentie geholpen hebben sal, ’t welck Godt geve ende ons 
seer lief om hooren wesen sal. ’t Is ons lief ende seer aengenaem te verstaen
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dat de langhdurighe sieckte ende groote sterfte van Nera seer gemindert was. 
Wy hoopen, dat d’ Almogende ons ende de vrienden genadich wesen sal.

Mijnne lichamelijcke dispositie is nu, Godt lof, een tijt lang redelijck ge
weest; dan souden hier alle op 20 Augusto passato vermoort hebben gewor
den, soo d’ Almogende sulcx niet wonderbaerlicken behoedet hadde. In Japara 
is het de trouwelose Mooren geluckt, dan hoope, dat het haer wel suer op- 
breecken sal, welck Godt geve.

In Jacatra adi 24 October anno 1618.

Met verscheyden schepen sijn ons te syner tijt wel geworden U. E. aen ge- 
name missive van den 5 Meyo, 14 July ende 16 Augusto passato, waerop dese 
ten antwoort dienen sal.

U. E. boecken hebben wel ontfangen, gelijck mede den staet van Poeleway, 
rolle van al het volck ende register van alle ammonitie van oorloge, vivres 
ende andersins, op Poeleway wesende, welck ons seer aengenaem sy. U. E. sal 
gelieven jaerlicx also te continueeren ende ons van alles goede ende perfecte 
noticie senden ende ampel aviseeren wat aldaer ommegaet. Ons sal daeraen 
vrientschap ende de Compagnie dienst geschieden.

’t Is my lief, dat de fortificatiën soo verde gebracht sijn, dat alles met de ge
vangen Spaengiarden volbracht worden can, te meer dewijlled’ oncosten van 
Banda of Nera insonderheyt lang soo exsessif gewest sijn, dat het tijt wort, 
dat die eens eyndigen ende ’t geit van onse meesters in goede retouren besteet 
worden mach. Wy vertrouwen volcomelijck, dat by U. E. aen de goede menage 
geen feyl wesen sal, derhalven sullen ons daerop verlaten.

Seer goot en dienstich sal het sijn, dat het bos verdeylt worde, gelijck U. E. 
voorstelt, want elck sal ’t syne alsdan te beter waernemen ende sal men te 
meer ende te beter vruchten van Poeleway becomen. Hoe dit eerder geschiet, 
te beter sal ’t wesen. Wy hadden voor desen twee schepen na Madagascar 
om slaven gesonden, dan sy sijn, Godt betert, beyde verongeluckt. Wy sullen 
niet nalaten, d’ occasie waer te nemen ende de vrienden, soo haest eenige be
comen connen, daervan versien. Soo op Timor eenige te becomen sijn, sullen 
se U. E. eerlanghe geworden.

Swalpcn ende plancken sullen met de volgende schepen gesonden worden. 
Van de stoffen, die U. E. ontbiet, sijn niet wel versien, oock en sijn hier tot 
noch toe geen van onse schepen van de Custe gearri veert. Soo haest com-
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worden ende hebbe gerne verstaen, wat tot Scherebon ende tot dien in Japara 
gepasseert was. ’tls my lief, dat U. E. elff van de gevangene met de grove 
waren, in den huyse wesende, weder gelevert waren; hoope, datdaernad’andre 
3 gevangenen mede becomen hebben sal, ende dat de revenghe genomen
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pareercn ende eenige deden als andersins becomen, sal U. E. mede versien 
worden.

’tls een groot abuys geweest, dat Waterfort hem also by de Bandanesen 
op Ortatten begaf, welck de Compagnie wel dier comt te staen. De verwar- 
ringe van sijne rekeninge ende de gemiste boecken sal mede niet weynich 
spel veroorsacken ; U. E. recommandeerende syne boecken ende rekeninge, 
die by U. E. in goede ordre gebracht sijn, altoos weerdich ende in goede ordrc 
te houden, sonder die eenichsins te laten verachteren.

’tls seer goet, dat de twee schepen van de Engelse weder aengehaelt sijn. 
Wat sy dit jaer voor souden mogen hebben, connen niet seecker weten. Sy 
hebben 6 schepen leggen, sijn dagelijcx andre ses van Engelant verwach
tende ende noch eenige andre van andre plaetsen. Tot Bantam is by d’ Engelse 
een corrocore met Bandanesen van Poeleron om nieuw secours aengecomen. 
Wat voorderen sullen sal den tijt leeren.

De verlooren tocht, die op Lonthor gedaen is, sal de Bandanesen vry wat 
moediger gemaeckt hebben, doch hoope, dat het tot haer verderff strecken 
sal, gelijck haren trots de ruine van veele gecauseert heeft.

De 80 sockels foelie door U. E. met Hoorn gesonden, sijn wel ontfangen 
ende hebben wy heer van der Strenge daervan advys gegeven. Dat Poeleway 
in een jaer opgebrocht heeft 240 sockels foelie ende 15.000 catty noten is 
een goede partye. Godt geve, dat het noch meer vermeerderen mach.

Ten besluyt van desen sy U.E. gerecommandeert, alle mogelijeke diligentie 
te doen, om ons jaerlicx vandaer te senden sooveele nooten ende foelie als 
doennelijck is. Wilt op de menagie ende dispence oock wel letten, ende op 
alles goede opsicht nemen ende goede ordre stellen. Vermits de loge in Japara 
afgeloopen is ende andre swaricheden meer opgecomen sijn, sal dit jaer 
weynich of geen rijs gesonden connen worden, derhalve maeckt, dat de rijs, 
die noch heeft, soolange strecke als mogelijck is, opdat se de vrienden niet 
come te gebreecken.

In Jacatra adi 24 October 1618.
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sy. Aen de goederen is weynich swaricheyt. Wy sullen haer die (soe ’tby U. E. 
niet gedaen is) met den intrest wel doen betalen. De dertele moetwil van 
Codia Oulobalang sal haer mede, int Godt gelieft, wel benomen worden.

Dese gaet met d’ heer commandeur Arent Maertsz., dewelcke wy met advijs 
van den raet last gegeven hebben, soo hy eenichsins d’occasie becomen can, 
sich met represaille op die van de Mattaram te valeeren ende doen betalen de 
goederen, welck door Oulobalang, gouverneur van Japara, gerooft sijn, ende 
hem met d’authcurs, adjuteurs ende executeurs van de gedaene moort ende 
rooverve met der doot te straffen soo haer becomen can, al waer ’t oock soo, 
dat de resteerende drie gevangene noch niet gelost ende noch geen rijs op- 
gecocht en ware. Derhalve sal U. E. den voorsz. commandeur van alles wel 
informeeren ende met raet en daet assisteeren, daer sulcx van node is, off 
vereyscht worden mach.

Soo haest de revenge genomen oft aengevangen worde, sal U. E. hem met 
sijn volck in ’t schip Hoorn transporteeren ende daermede voor of omtrent 
Japara blyven leggen tot nader ordre van hier, die van de Mattaram voorder 
alle mogelijeke afbreuck doende.

Dewijlle U. E. seyt, seecker te sijn, datter omtrent 20 a 25 jonequen met 
rijs geladen lagen omme na Mallacca te varen, ende dat die paszeedels souden 
comen versoecken, verwondert my, dat advijs vereyscht wat daerinne doen 
sal, vermits soo ampele commissie heeft ende onse meeninghe U. E. gronde- 
1 ijeken bekendt is. Hoe souden wy beter aen provisie voor de Mollucqen, Am- 
boyna, Banda ende dese quartieren connen geraecken, hoo connen de ge
roofde goederen beter betaelt worden, hoe soude Oulobalangh met alle de 
verraders, moorders ende rovers beter gestraft connen worden, dan met aen- 
haelen van alle de joneken, want, dat gedaen sijnde, soude de Mattaram selfs 
gedwongen wesen de rechte schuldighe van de saecke metter doot te straffen 
ende ons te voldoen, ende om daertoe gevoegelijck te comen, mosten alle de 
voorsz. joneken met schoon samblant ende seeckerc briefkens in plaetse van 
paszeedels voor de handt gelockt ende in ’t diep wesende a 1’improvisto aen- 
getast worden. Is dit alsoo niet gedaen, doet het metten eersten, al waer ’t 
oock, dat de resteerende drie gevangen gelijck vooren is geseyt noch niet ge
lost en waren.

Onse provisie van rijs en mach niet vertgenoch strecken, om de tegenwoor
dige schepen te versien. Derhalve sal U. E. wel doen ende ons met d’eerste 
gelegentheyt omtrent 50 cojang senden, onaengesien hoe diere die soud 
moeten coopen.

Snit oock wel doen ende sooveel balcken, swalpen ende plancken opcoopen 
als becomen can, ende daervan goede partye na Banda senden, gelijck mede 
met d’ eerste gelegentheyt harwarts aen sooveel als senden can.
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Adviseert ons met den eerste per expressen, wat aldaer op den ontfang van 
dese ende tot het vertreck van de heer commandeur Arent Martsz. gedaen 
wesen sal.

Steen ende calck hebben hier mede van noode, om onse begonnen wercken 
te voldoen.

In Jacatra adi 28 October 1618.
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U. E. missive van dato .... September *) is ons wel geworden, gelijck mede 
de nooten en foelie door U. E. in ’t schip den Engel overgescheept.

’t Is my leet, datter soo slechtelijck, door onbedachtheyt van den schipper 
in ’t besoecken van een jonek dry mannen van U. E. volck gedoot ende drie 
gequetst sijn. Wie heeft U belast gehadt, alle Javaense joneken tebesoecken? 
ende soo gy schoon last hadde ende de jonek voor vyanden oft vrienden waert 
houdende, ’t sy wat die oock waren, sal men ende behoort men in alle gevallen 
de vesite met alle voorsichticheyt te doen. Voorwaer d’excuse, die gedaen 
wordt, is te blauw ende betoont wel, hoe onbedachtelijcken dat men acn ’t 
plunderen overgegaen is. Het jonekien is oock niet van Surabaya, maer van 
Jacatra, so ick verstae, ende al waren sy van Surabaya, soo sijn evenwel vrien
den geweest.

Met d’heer commandeur Arent Martsz. senden U. E. van alles voor een 
jaer provisie voor 70 coppen, ende tot 51 coppen, die U. E. heeft, noch 19 per
soenen, waermede haer de vrienden sullen moeten behelpen.

Wy recommandeeren U. E. het schip aldaer sooveele te versien ende de 
goede handt daeraen te houden als mogelijck is; maeckt dat het wel onder
houden wordt.

Met het schip Hoorn sullen U. E. voor ende omtrent Japara blyven leggen, 
om die van den Mataram alle mogelijeke affbreuck te doen, tot nader ordre 
van hier alle mogelijeke neersticheyt doende om het schip vol rijs te laden, 
’tsy hoe die best becomen condt.

In Jacatra adi 28 October 1618.
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Omme na behooren ten exempel van alle trouweloose Mooren te reven- 
geren eride te doen straffen de moort ende roverye by die van Japara over des 
Compagnies volck ende goederen (in haer geweit getroudt) gedaen, hebben 
wy voor desen ordre gegeven, dat men vooreerst trachten soude, de gevan
genen met alle behendicheyt te lossen, ende goede partye rijs op voorraet te 
becomen. Ende om dies te beter aen rijs te geraecken ende de rechte schul- 
dighe te becomen, hebbe gelast, dat d’onse den handel als voor desen aen lant 
continueeren souden totdat een goede partye rijs sullen hebben ende d’occasie 
schoon comt.

Wy recommandeeren U. E., met alle neersticheyt te trachten om Japara 
gesamen tl ij ck op ’tspoedichste te beseylen, ende byaldien de gevangenen 
gelost sijn, sal U. E. trachten op ’t alderrigoureust te straffen d’autheurs, 
adjuteurs ende executeurs van de gedaene moort ende roverye, al waer ’t oock, 
datter noch weynich rijs op voorraet gecocht ende gescheept waere, want de 
revenge ende straffe dient niet langer vertrocken te worden, opdat andre 
haer niet en volgen, ende hoe de straffe eer gedaen wordt, dies te beter meynen 
wy, sal men aen rijs geraecken en wel getracteert worden. Soo men de rechte 
schuldige niet becomen en can, sullen U. E. haer valeercn op de goederen 
van d’ ondersaten van den Mataram (mits het leven van d’onschuldige sooveel 
verschonende als mogelijck is) om de Mataram ende de grooten van ’t landt 
also te dwingen, de rechte schuldige selfs te straffen.

De straffe tegens die van Japara begost wesende, sullen U. E. de grooten 
laten weten, dat also tegens alle d’ ondersaten van deMattaram continueeren 
sullen, totdat ten volle met interest betaelt sy hetgene, door Codia Oulou- 
balang gerooft is, alsoock totdat hy met alle andere rechte schuldighe tot 
vergeldinge van ’t onnosel vergooien bloet aen den lyve metterdoot gestraft 
wesen sullen; ende opdat sulex te beter vervolcht worde sullen U. E. het schip 
Hoorn voor Japara laten leggen tot nader ordre van hier ende totdat hy vol
laden sy, met ordre dat sylieden die van Japara alle mogelijeke offentie doen 
ende niet een jonek verschoonen van degene, die daer souden mogen comen, 
ende die op de Matarams rede becomen connen; wel te verstaen, dat men 
degene, welcke neutrale vrienden souden mogen wesen, eerst waerschouwe 
ende vandaer wyse, eer sylieden aen haer goederen beschadicht worden.

Het voorsz. op *t spoedichste in Japara verrecht wesende, oft byaldien de 
vrienden geen occasie becomen om met wat groots ende notabils te connen 
beginnen, ende daerover goet souden mogen vinden de straffe noch wat te
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vertrecken, soo sullen de vrienden vandaer na Macassar seylen, alle mogelijcke 
diligentie doende om dacr tydelijeken te comen, ende dat a 1’improvisto of 
op sijn alderonversienst, sonder eenige vlaggen te laten wayen opdat de Mac- 
cassaren geen kennisse van de schepen becomende, daervan nietgewaerschout 
worden, maer te min daertegen versien mogen wesen. Hierover sullen U. E. 
ophouden de prauwen, die in zee aen boort souden mogen comen.

Ende soohaest ghylieden op de rede van Maccassar comt, sult datelijck 
die van Maccasser tot straf ende revenghe van d’enorme moort by hacrlieden 
gedaen, alle mogelijcke afbreuck doen, sonder ymant van de haren te ver
schoonen, doch degene, die de vrienden levendich becomen connen, sullen 
sy mede na Banda nemen, om op Poeleway als slaven gebruyckt te werden. 
Ende also alle de werelt kennelijck genoech is, wat vilaine moort by de Mac- 
cassaren gedaen sy, vinden wy oock geraden, dat U. E. op de rede van Mac
casser niemant en verschoone, maer alle joneken, prauwen ende wat becomen 
connen, vernielen sonder yets of ymant te verschoonen, ten wacre eenighe 
ondersaten van den coninck van Jhoor, wel te verstaen, voor sooveel die na 
d’eerste furie verschoont connen worden; maer op U. E. aencomst sult niemant 
aensien noch nievers van kennisse dragen.

De rijs, die U. E. aldaer soudt mogen becomen, sult in de schepen doen 
overschepen voor sooveel bergen connen, ende ’t gene daernaer over is, met 
eenige van de veroverde joneken, eenige becomende, naer Amboyna ende 
Banda voeren.

Het exploit in Maccasser verrecht sijnde ende haer alle mogelijcke afbreuck 
gedaen wesende, sullen U. E. metten andre vandaer vertrecken, de Maccas- 
saren voorder alomme alle mogelijcke afbreuck doende, waer die becomen 
connen, ’tsy in de Mollucqen, Amboyna of Banda, waer dat oock sonde mogen 
wesen, sonder eenige plaetse te verschoonen, ja selffs niet de rede van den 
coninck van Ternaten, Lohoe noch andre, ’ten ware by den gouverneur by de 
respective plaetsen, om redenen die ons nu niet bekent mogen sijn, goetge- 
vonden wiert noch wat te simuleeren, om de straffe met de minste commotie 
te doen.

Van Maccasser vertreckende, ontbiet dan dien coninck soo U. E. die gele- 
gentheyt heeft, dat sulex ende sulex by (J.E. gedaen is, tot straffe ende revenge 
van de enorme moort, by hacrlieden aen die van ’t schip d’ Eendracht ende 
andre op Ben gay e gedaen, ende dat also gecontinueert worden sal overal daer 
men de syne becomen can, totdat de gedane moorden ten rechten gestraft, de 
restanten, by de Generale Compagnie in Maccasser gelaten, betaelt sijn, ende 
by den gouverneur-generael anders geordonneert wordt.

Op dese custe van Java of elders, daer het soude mogen wesen, eenige 
joneken met rijs rescontrerende, sullen U. E., byaldien het vrienden sijn,
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haer sooveel afcoopen ende met contant geit betalen, als de schepen bergen 
connen.

Eenige Spaengiaerden, Portugysen of andre hare adherenten rescontreren
de, sult haer alle mogelijeke afbreuck doen ende eenige becomende, de goe
deren onder behoorlijek register overnemen, gelijck mede sooveel volck als 
de vrienden in verseeckertheyt bergen connen, om op de galeye ofte in andre 
sware arbeyt gebruyckt te worden, ende d’ andre ter varscher daet over boort 
setten, conform neffensgaende ordre van de heeren Mayores.

Van Maccasser vcrtrocken wesende ende de Boucherones gepasseert sijnde, 
sal de heer commandeur Arent Maertsz. van St. Michiel op ’t schip de Suyder 
Eendracht overgaen, ende het schip St. Michiel ten corste ende bequacmste 
wech op ’t alderspoedichste na de Molucquen depescheren.

Met onse missiven ende pampiren, die darwaerts gedestineert sijn, salsyne 
E. met de Zuydcr Eendracht ende de Neptunis vandaer recht door na Am- 
boyna seylen, de rede van Hitto aendoende.

Ende nadat U. E. d’ heer gouverneur van Amboyna gesproocken ende onse 
missiven overgelevert hebben sal, soo sal den Neptunis vandaer na Banda 
senden, mits daerinne doende overschepen ’t gene de Suyder Eendracht voor 
Banda inne heeft.

Tensy dat by gelegen theyt van saecken anders goetgevonden wordt, houden 
wy voor best, dat de heer commandeur met de Zuydcr Eendracht vooreerst in 
Amboyna blyvc tot nader advijs van hier, om waer te nemen d’Engelse, die 
aldacr souden mogen comen.

Ecrtijts hebben d’Engelse voor gehadt de baya van Loeho t’occupeeren. 
Daeromme dunekt my niet ongeraden, dat daerinne gestadelijck een schip ge
houden worde, omme d’Engelse met gewelt daeruut te houden, ingevalle sy 
a 1’improvisto stereker dan d’ onse quamen. De baya by Oostendepas hebben 
sy voor desen mede gediept. Dacrop sal oock regard genomen moeten worden, 
want also haerc nieuwe schepen eenige soldaten expresselijck medebrengen, 
soudet wel gebeuren connen, datsy onderstonden yvers plaetsen te occuperen.

Alle de vrienden in ’t generael ende elck in ’t besonder lasten ende beveelcn 
wy met desen wel expresselijck, als namelijck den heer commandeur Arent 
Maertsz., alle d’ oppercooplieden ende schippers van de schepen St, Michiel. 
deZuyderEcnd'rachtende den Neptunis.soo sylieden eenigheEngelse, France, 
Denen ofte andre Europischc natie in de Molluccos, Amboyna of Banda 
comen te rescontreren, haerlicden met gewelt vandaer te weeren, ofte in haer- 
lieder gewelt te nemen, gelijck twee jaeren achter den andre in Banda gedaen 
is, wel te verstaen, de sterekste wesende. Dan byaldien (als niet verhoopen) 
d’Engelse de sterekste waren, soo sult u van haer als van u grootste vyant 
wachten ende op u defencie onder bescherminge van de forten loopen,ofan-
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dersins ten besten deflendeeren. Vooral bidde ende recommandeerc U. E. al- 
samen, soo gylieden van d’Engelse niet meerder geweit aangetast wordt, liever 
tot denjoneksten man te vechten, dan de Nederlantsche natie de schande te 
laten overcomen, dat sylieden eenige van de schepen der Generale Compag
nie, insonderheyt die met eenige nagelen, nooten of foelie geladen mochten 
wesen, becomen souden. Liever hebben wy dat het volck haer salveere ende 
de brandt (voor welcken noot haer Godt behoede) in de schepen gesteecken 
worde, dan datse d’Engelse becomen, want anders door gansch Indien te 
grooten roem voeren souden.

Den heer commandeur sy gerecommandecrt, overal van onsentwegen ad vijs 
te geven, dat alle de nagelen, nooten ende foelie tydelijeken opgecocht wor
den, sonder dat men naer d’ uutstaende schulde vertoeve, ende onaengesien, 
dat daerop vooreerst gansch niet betaclt worden soude. Ja, al wacr ’t oock, 
dat men de prijs van de nagelen soudt moeten verhoogen, om alles te be
comen, wy hebben daer niet tegen, dat het (des noodich wesen de) voor dees 
tijt gedaen worde. Daerna sullen (hoopen wy) te syner tijt wel weder remedie 
vinden.

Vooral sy de vrienden mede gerecommandecrt te helpen vorderen ende 
executeeren, datter geen nagelen, nooten noch foelie by eenighe inlantsche 
negocianten of andre vreemdelingen vervoert worden, maer dat men prijs 
maecke, al wat op dien voet becomen worden can, onaengesien vanwacr de 
joneken souden mogen wesen.

By den heer generael Reael comcndc sal de heer commandeur aen syneE. 
overleveren de neffensgaende missive, mits sijn E. met aller beleeftheyt aen- 
dienende, hoe de heeren Mayores sijn versoeck, als oock’t versoeck van de 
heer admirael Verhagen, geaccordecrt hebben, als namentlijck.dat metd’eerstc 
schepen naer ’t vaderlandt sullen mogen keeren. Item dat de hoeren Mayores 
my gecommitteert ende geauthoriseert hebben, omme d’E. heer generael 
Reael te verlossen, als blijekt per nevensgaende copie van commissien door 
de Hoog Mogende Heeren Staten-Generael, sijn princelijckeExcellentieende 
de heeren bewinthebberen gegeven; dat ick dacrover (alhoewel gcresolvcert 
was, nae ’t patria te keeren) niet hebbe conncn nalaten, te blyven ende het 
ampt t’accepteeren, daerby verhalende ’t gene U. E. weet, in den Raet alhier 
gearresteert ende gepasseert is, voor sooveele de Generale Compagnie dien- 
stelijck sy.

Naerder by den raet gelet sijnde op ’t gene in Japara te doen staet, is ge
arresteert, dat men metten aldcreersten sal sien op’t alderhoochste te straffen 
d’autheurs, adjuteurs ende executeurs van de gedaene moort ende roverye, 
ende dat ons met represaille op die van den Mataram valeeren sullen, soo haest 
d’occasie schoon compt, al waer ’t oock, dat de resteerendc drie gevangenen
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271. — JAMBE
AEN HEER ANDRIES SOURY, PER DE JACHTEN DE JAGER ENDE DELFT, 

28 OCT. 1618.

op U. E. coniste in Japara noch niet gerelascheert en waren. Derhalven soo 
d’occasie schoon comt om yet notabels te mogen verrichten, sal U. E. gelijck 
hem by dese cxpresselijck beveele met de saecke voortvaren.

In Jacatra adi 28 October anno 1618.

Op den 8 stantis is hier, Godt lof, by de schepen aen d’eylanden wel aenge- 
comen het jacht de Jager endc den 13 ditto tot Bantam de Bergerboot. De 
Heeresy daervan ende van de goede tydinge die medebrengen hogelijeken ge
looft, want voor U. E., het volck ende goederen aldaer vry wat beducht geweest 
waren. De peper, door U. E. ordre in de voorsz. schepen gescheept, alsoock 
die uut een Chineesc joneke gecocht, is scer wel te passé gecomen om ’t schip 
Mauritius vooraf te laden ende daermede nae ’tpatria te depescheeren, welck 
hoope omtrent 8 dagen na desen geschieden sal. De Heere wil haer neffens 
alle d’ andre gaende ende comende schepen in salvo geleyden. Voor de voorsz. 
peper is U. E. conform de gesonden facture gecrediteert, ende sullen die van 
de Chineesc jonek te syner tijt betaelt worden de restecrendc 17164- realen.

De praetiens of pitsiaringe, die daer overlange omgegaen sijn op het ver- 
soeck van den ouden ende begceren van den jongen coninck, sijn teeckenen 
van quae gemoeden, evengelijck de barninge der zee van quae gronden. Dat 
U. E. mijn advijs (desen aengaende gegeven) voor onderrichtinge dienen sal 
is seer wel, als die na den tijt ende gelegentheyt van saecken (gelijck U. E. 
vertrouwe) gebruyckt, want ons verstant en meeninghe geensints is, datsich 
in saecken, die veranderinge onderworpen sijn, aen ons advijs op precis ordre 
binden sal, maer sal hem aldaer reguleeren na de welstant van de Generale 
Compagnie soud mogen vereyschen. Mettertijt sullen de snaren wel anders 
gestclt worden.

D’ instantie by den ouden coninck door ’t toedoen van den Chineesen tolck 
gedaen, hebben oock verstaen, maer noch liever gesien d’ordre welcke dies- 
niettegenstaende door U. E. gegeven is, waeraen de Compagnie seer goeden 
dienst gedaen heeft, also de peper tegenwoordelijeken tot Bantam door de 
guyteryc van de Chineesen meer dan 6 realen de sack comt te staen, ende 
daer en is tot dien prijs noch geen quantiteyt te becomen.

Dese gaet met de jachten de Jager ende Delft, waermede U. E. in contant 
senden 16.000 realen met eenige goulongs ende grouwe tape, welck ten besten 
doennelijck wesende aen peper gelieve te verhandelen, ende op de goede
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hoopc, die U.E. ons geeft endc vandaer oock vernemen, sijn wy van mce- 
ninghe, de Bergcrboot cort na desen mede darwaerts te senden. Dcsc jachten 
gaen vooruut, opdat de peper tydelijeken afgcschcept worden mach eer de 
regen tij t come, op avontuer of alles door een van dese jachten niet geladen 
worden cost.

Op d’assistentie, welck den coninck van Jambi tegen de Portugeesen ver- 
soeckt, sal U. E. de Majesteyt aendienen (ende dat in sulcker voege, alssulcx 
best verstaet te sijn) dat wy dese twee jachten expresselijek derwaerts senden, 
soo omme syne Majesteyt t’ assisteeren als om peper te laden, en dat cortc 
na desen noch een schip volgen sal, ende soo ’tgeviele, datter een Portugiese 
armadc quame, sal U. E. die van Jamby daertegen assisteeren, al waer ’t oock, 
dat de peper daerover wat retardeeren soude, mits altoos trachtende sulex 
te doen met soo weynich verlet van de retouren, als mogelijck sy ende by 
U.E. gedaen is, doch al waer ’tschoon, datter geen Portugeesen voorhanden 
waren, noch daervan geen tydinge was, in allen gevallen sal U. E. aldaer ge- 
stadelijcken jacht houden, gelijck voor desen geadviseert hebben ende ander- 
mael wel expresselijek bevelen, soo tot versekeringhe des Compagnies volck 
ende goederen tegens de boosheyt van de trouwelose Mooren, als omme d’ 
openbaere vyanden te mogen resisteeren.

De vlotten sijn hier soo besich, dat U. E. geen van dien connen senden. Is 
U.E. vlot bequaem, om harwaerts gesonden ende hier verdubbelt te worden, 
sal wel doen ende deselve harwaerts senden. De gelegentheyt van Campher 
hebbe geerne verstaen. Na de gelegentheyt, die U. E. heeft, sal U. E. hem 
reguleeren toucherende d’ ordre voor desen dienaengaende gegeven, alsoock 
belangende het senden na den coninck van Jhoor ende Andrigiry.

Na d’Engelse rapporteeren is de Goude Leeuw over omtrent 3 maenden 
van de Custe harwaerts aen vertrocken, ende noch hebben hem niet becomen. 
De Heere wil ’t selvighe schip in salvo geleyden. Soo haest eenige deden be- 
come, sal U. E. na behooren versien worden.

’t Is my lief ende oock wel gedaen, dat U. E. ’t jacht Selon met sijn last van 
707{> picol peper op het versoeck van den onderconinck opgehouden heeft.

Op de gelegentheyt van Compey sullen gedeneken ende moet den tijt endc 
occasie waergenomen worden.

Tegenwoordelijck hebben geen cleene jachten, die in de rivier van Jambi 
connen comen.

’t Is oock wel gedaen, dat geresolveert was, de Tyger noch wat op te houden 
ende in de rivier te doen corten.

Sedert den 12 stantis hebben wy van Japara niet gehoort, soodat nieten 
weete, of de straffe aengevangen sy of niet. Met de jonekste tydinghe hebben 
wy verstaen, dat de gevangenen tot op drie na gerelacheert waren, alsoock de
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groove waren, in de logic wcsende. Dc resteerendc drie gevangenen souden 
mede volgen, maer daer was geen hoope, seggen sy, om het geit endc goet 
weder te becomen, ’t welck een cleen swaricheyt is. Desen nacht sullen der- 
waerts drie schepen vertrccken, waermede expresse nieuwe ordre gaet, dat al 
waer’t schoon de resterende drie gevangene niet gelost waren, dat d’onse 
evenwel haer met de represaille op die van de Mattaram endc alle sijn onder- 
saetcn valeeren sullen, mits het leven van de onschuldighe verschonende, 
doch dat alle mogelijeke diligentie sullen doen, omme met de doot te straften 
d’autheurs, adjuteurs ende executeurs van de gedaene moort ende roveryc. 
Can U.E. de joneken, die daer van Japaren sijn, in see becomen, doet daeruut 
op rekeninghe lichten al ’t gene souden mogen hebben, mits het leven van de 
onschuldighen verschonende ende haer aendienende, dat de goederen ge
nomen worden op rekeninghe van ’t gene Codia Oulobalang in Japara van de 
Generale Compagnie berooft heeft, ende soo eenighe van de rechtschuldighc 
codias van Japara bccomt, doet haer mede metterdoot over de begane moort 
straffen.

Vermits niet alleen aen de gemiste aenslach van 20 Augusto passato dc 
quade wille van die van Bantam ende Jacatra gesien hebben, maer oock aen 
verscheyde andre valse practijcken, sedert dien tijt by haerlieden onderleyt, 
soo is ’t, dat daerover geresolveert hebben ons tegen alle gewelt te verstereken, 
wacrover besich sijn met secckerc bolwercken aen onse huysen tc maecken, 
opdat rontsomme flanequeeren mogen ende dit werek voor een fort dienen 
mach, ’t welcke die van Bantam ende Jacatra niet weynich beroert. Wy sijn, 
Godt lof, soo verde, dat haer gewelt noch haer macht niet en ontsien. ’t Ge- 
volch sal den tijt leeren.

De smack ofte een van de cleenste jachten soudt hier wel nodich wesen, om 
na Succadanen om diamanten gesonden te werden. Die U. E. best ontbecren 
can, sullen met desen eersten verwachten.

Voorgaende nacht sijn innewaerts vertrocken de schepen ÓZ Michiel^ de 
Suyder Eendracht ende de Nc/dunis met expresse last, dat van Japara na Ma- 
casser vertrecken sullen om d* enorme moort, by de Maccasaren gedaen, mede 
ten hoochste te straffen ende haerlieden alle mogelijeken afbreuck te doen. 
Heden hebben doorschryven van Bantam verstaen, dat de peper op 6-A realen 
de sack gehouden wert, in voege dat met den tol ende ongelden 7’> realen de 
sack sal comen te staen, wacraen afmoeten condt, wat dienst de Generale 
Compagnie geschieden sal, als ons van daer goede party  e peper sendt. Daer- 
omme, is ’t doenelijck, maect dat U. E. alles becomt dat in Jamby is. Ick ben 
verseeckert, dat de peper tot op 8 realen ende meer de sack rysen sal.

In Jacatra adi 28 October anno 1618.
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Beyde U. 1. missive van 28 Augusto ende 8 September passato sijn ons wel 
geworden ende wy U. 1. arrivement voor de reviere van Jamby met gesont 
volck geerne verstaen. Dat by de vrienden op de quae tydinge van Japara ge- 
resolveert was, het jacht tot de comstc van and re jachten op te houden ende 
boven te doen comen, ’t is totversccckeringe van des Compagnie’s volck ende 
goederen seer wel gedaen. Daer is in de saecken van Japara weynich swa- 
richeyt. Ick hoope, dat onse reven ge wel becomen ende de vileyne moort oock 
also gestraft worden sal, dattet alle trouwelose Mooren tot een notabel exem
pel dienen mach. Door ’t werek, dat hier nu maecken, sijn die van Bantam 
ende Jacatra vry wat beroert.

Wy recommandeeren U. 1. heer Sury aldaer in alles te assisteren ende de 
dienst van de Generale Compagnie sooveelc te helpen voorderen als eenich- 
sins doenelijeken sy, ende insonderheyt, dat van daer goede quantiteyt peper 
becomen mogen, hetsy van Jambi, Andrigiri, Campher of van waer het mach 
wesen; daer meest te becomen is, dient meest op gelet te worden.

In Jacatra adi 28 Octobcr anno 1618.

’t Nevensgaende is copie van d’onse per ’t schip de Trouwe gesonden. 
Tsedert is hier geen clene verandering gecomen ende sijn wy het disseyn van 
d’Engelsen ende de groote aenslaeghen van die van Bantam ende Jacatra 
t’onsen laste gewaer geworden. Tot Bantham hebben d’ Engelsen eerst begost, 
ende siende de hant geheven ende dat tot Jacatra als in een couwe besloeten 
wierden, hebben wy ruymte gemaeckt ende d’ eerste slach gegeven op Son- 
dach den 23 deser na de middach, soo de volgende nacht (nae verstae) van 
6 a 7000 mannen besprongen souden hebben geworden. Wat uyteompste 
d’ Almogende gelieven sal te geven, sal den tijt leeren.

Met onse voorgacnde is U. E. geadviseert, hoe misluct was de verraderyc 
die Pangoran Gabangh op 20cn Augusty passado vermeynt hadde t’execu- 
teeren, ende hoe wy ons alsoock de coninck van Jacatra hem versterekt hadde.
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Het schip den Smarten Leeuw, den 14 stantis van Patana omtrent Poule 
Panjangh comende, hebben d’Engclsen, die met 15 schepen omtrent Bantham 
laghen, den directeur Hendrick Jansz. (diedaermede van Patana quam) onder 
vruntlijeken schijn in een van haerschuyten gecreghen, om gesamenderhandt 
naer Bantham tevaeren, maersy brochten hem aen boort van haeren admirael 
endc hebben ’s andcrendaechs ’s morgens vier van haer beste schepen ronts- 
omme den Swarteii Leeuw geseth ende met dreygementen sooveel te weghe 
gebracht, dat haer ditto schip sonder slach oft stoot op seecker ackoort over
gegeven is. Dit gedaen sijnde, heeft d’ Engelse» admirael d’ onse aengeseyt 
endc my ontboden, dat hy expres gecomen is, om sich te reven geren van d’ 
overlast, die sy pretenderen wy haer aen gedaen hebben, ende dat na de 
Molucqucs, Amboyna oft Banda niet vaeren sal, maer dat aen den hoeck van 
de Straet Sonda waer sullen nemen ende met gewelt aentasten alle onse 
schepen, die becomcn connen. De coninck van Jacatra te dien tyde zijn stadt 
versterekt ende met nieuwe mueren versien hebbende, heeft hy verscheyden 
batteryen seer secreet ende bedectelijck rontsomme ons gemaeckt, terwyle 
soo schoonen personagic met vrientlijeken gelaet tegen ons gespeelt wierde, 
als ter werelt gedaen werden can. De groote preparaten ende besingelinghen 
vernemende, hebben wy geen beteren ract connen vinden, dan t’onderstaen, 
off onse vyanden met d’eerste slach soude connen prevenieren, ende alsoo 
den 22cn ’s nachts in ’t huys van d’Engclsen mede een baterye begost wierd, 
endc haeren quaden wille aen ’t verradisch nemen van den Smarten Leeuw 
(sonder dat oyt van haer geïnsinucert zijn geweest) genouchsaem gesien 
hadden, heb ick haer ontboden, dat haer gelieve het werek (welck in haer 
huys tegen ons begonst was) naer te laeten ende datelijck te slechten, off 
dat ick daerin versien soude. Sy antwoorden, dat de versterekinghe tot hun 
defentie deden endc sulex niet begeerden naer te laeten. Hierop hebbe date
lijck (hoewel het geschut van onse cat noch niet claer en was) vijff schooten 
van de logepunct op ’t huysken doen schieten ende ’t selvige met 30 soldaten 
met gewelt aen doen tasten, endc niettegenstaende veel volck van den coninck 
(die het werek bedectelijck maccken) tot haer hulpe hadden, wierdt haere 
logic met gewelt ingenomen endc verbrandt. Dacr en was gants niet anders 
in dan seeckere cabels, daermede op een nacht een goede walle, met aerde 
gevult wesende, gemaeckt was. Ende vermidts alle de Chincsen ende Javanen, 
omtrent onse logic woonende, eenigc daeghen te vooren uyt haere huysen 
gevlucht waeren, hebben wy ’t selvighe alle met fovorabele windt verbrandt. 
In deser voeghen is hier den oorlogh begost ende sijn wy alsoo d’ eerste 
vreselijeke slach ontcomen. D’almogende Godt gheve ons een goede uyt- 
compste. Ick hadde ordre gegeven, dat men mede aentasten ende met gewelt 
innemen soude het bolwerk, dat op de Westhoeck vande reviere gemaeckt
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wierdt, dan het wierd versuympt, ende alsoo den 25cn ditto daerop een ander 
tocht heb laeten doen, is dcselvige, vermidts d’assault niet wel vervolcht 
wierd, mïsluct, soodat de revier niet gebruycken conncn ende voor ons ge- 
slooten blijft.

Hoe het met d’onse tot Bantham gaet, weeten wy niet. Mctdejoncxte 
missive van dato 23 ditto was het noch wel ende wierdt ons geadviseert, dat 
d’Engelsen haer veerdich maken omme in vier daeghen met al haer macht 
herwaerts te comen ende ons gehelijck te verslaen ende voorts na de Moluc- 
ques, Amboyna ende Banda te loopen ende alle onse schepen te vernielen, 
die becomcn connen.

D’Engelsen sijn sterek 16 seylen, waeronder seven machtighe schepen 
sijn. Hiertegen hebben wy niet meer dan seven seylen, te weeten d’ Oude 
Sonne, den Engel, Delft, de Goude Leeuw, ’t Wapen, van Amsterdam, de Valck 
ende de faegher, alle seer swack van volck gemandt. Ick hebbe dese schepen 
een tijtlanck aen d’ eylanden op haer defentie laeten leggen, maer nu alhier te 
rede ontboden, om d’Engelschcn te verwachten.

In ons nieuw gemaeckt fort hebben niet meer dan 67 soldaten, 24 Japanders, 
eenige timmerlieden, smidts ende and re ambachtslieden, wacrmede ’t gewelt 
van Bantham, Jacatra ende d’Engelsen wederstaen moet werden. In watstaet 
wy sijn, can U. E. daeraen considcreren. Soo redelijekerwijs van volck versien 
waeren ende het cruyt niet en compt te gebreecken, alsoock byaldien de revier 
niet verleydt werdt, soud dese plaetse seer wel gehouden conncn werden, dan 
water, volckende cruyt gebrekende, watsal men doen, insonderheyt (des Godt 
verhoede) soo onse schepen van d’Engelsen geslaeghen wierden? Den racdt 
radet ons, dese plaetsen te verlaeten, onse schepen met het volck te ver- 
stereken ende meerder macht te soecken ende versamelen ; dan alsoo vooreerst 
(naer mijn oordeel) van de Javanen geen noot hebben ende tegen d’Engelsen 
mede eenige hope behoude, soo ben suspens wat doen sullen. Godt geve ons 
syne genade.

In alles hebben niet meer dan 50 vaeten cruyt gehadt ende daervan noots- 
halven 9 a 10 in een dach verschooten. Op de gedaene tochten ende van des 
vyandts geschut hebben 12 doden ende 10 gequetsten gecreghen.

Soo aen landt als in de schepen hebben hier een seer rijck capitacl ende 
groot cargasoen, te weeten in coopmanschappen de waerdyc van ƒ800.000 
ende in Japans silver ende realen omtrent 250.000 realen.

Aen den Swarten Leeuw hebben d’Engelsen geen cleenc buyt, want dat 
schip volladen van Patana quam, inhebbende aen peper, zyde, benjuwijn 
ende omtrent hondert lasten rijs de waerdye van f 152.119 — 17 — 12 in- 
coops. Tenselven tyde doen de Swarte Leeuw van de d’Engelsen genomen 
wierdt, arriveerde d’ Oude Sonne van Firando tot Jacatra. Hadde hy tot Ban-
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tham connen comen, sonde mede in handen van d’Engelsen geraeckt hebben. 
Dit schip met de Galiassc in Mavo passado omtrent Manilha wesende, heeft 
d’ Oude Sonne aldaer verovert seven Chinese joneken, daervan hy becomen 
ende in Firando gebracht heeft een cargasoen van f 617.021 — 11 — 13ende 
deselvige door een groote storm met 23 man van sijn volck weder verlooren, 
niet meer dan de waerdye van ƒ63.778— 14— 13 aen goederen overgeno
men hebbende. Alsnu brengt d’ Oude Sonne van Firando een cargasoen van 
ƒ611.662 — 1 — 6, waeronder 85.000 realen in Japans silver ende eenige 
realen.

Het schip Delft is mede volladen. De Jaeger is oock volladen van Jambi ge- 
comen, soodat met geit, goederen ende swaricheden nietweynich beladen sijn.

Den Engel met een capitael van ƒ207.794 — 12 — 14 naer Suratten t’seyl 
gegaen sijnde, geracete aen de grondt terwyle den Swarten Leeuw genomen 
wierd, anders soud na apparentie mede in handen van d’Engelsen geraeckt 
hebben, doch ’t heeft Godt gelieft ons met dat schip ende d’ Oude Sonne te 
verstereken.

Het schip van den nieu gecomen Engelsen admirael is (als gheadviseert 
hebbe) op Engano verongeluckt. Daer sijn wel 160 man mede gebleven.

Behalven de voorsz. 16 Engelse schepen hebben sy noch twee schepen in 
Jamby, ende alsoo sy derwaerts oock ordre gesonden hebben, omme d'onse 
die daer sijn (soo wy meenen) mede aen te tasten, hebben wy derwaerts oock 
ordre gesonden, om haer te prevenieren; dan haeradvijs is tweedaeghen voor 
’t onse van Bantham gesonden, doch sy hebben een jacht ende wy een rocy- 
schuyt gesonden.

Desen gaet expresselijck omme U. E. ende alle d’onse het voorsz. te ver
wittigen, U. E. ende alle van de Generale Compagnie biddende, alle de macht 
byeen te versaemelen ende daermede metten aldereersten herrewerts te comen, 
omme revenge van d’Engelsen, die van Bantham endcjacatra te nemen, off 
souden in Indien niet bestaen connen. Wy hebben goede hoope ende goet 
vertrouwen, dat ons d'Almogende door alle d’apparente swaricheden wel 
redden ende helpen sal, doch ’tsy dat daermede blyven off doorgeraken, in 
allen gevalle ordonneren ende bevelen wy by desen wel expresselijck uyt 
crachte van commissie onser hoger overicheden, dat men geensints naerlaete 
alle die van de Generaele Compagnie in Indien wesende het voorsz. te ver- 
wittighen.

Item dat men alle de macht van alle quartieren byeen versaemele, daer
mede herwerts come ende d’Engelsen alomme tracteere ende ten rechten 
loone ’t geene aen ons tot noch toe gedaen hebben ende voortaen meersouden 
moghen doen. Insonderheyt, dat men sich weder met represalie van haer 
valeere, ’t sy met finesse offmet gewelt, ende dat soo verre, als haer boosheden
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't sullen meriteeren ende totdat den Swarten Leeuw niet sijn last betaelt sy 
ende d’ andrc meer, die (als niet verhoope) souden moghen becomen.

Het voorschreven tot op 30 December opgehouden hebbende, soo is ’t dat 
desen avont van Bantham herwaerts aen in ’tgcsicht gecomen sijn tot assi
stentie van de Javanen ende omme ons t’ enemael (soo d’ Engelsen selffs 
seggen) te vernielen, elff Engelse schepen, waerop goetgevonden is, dat ick 
my dese nacht aen boort sal vervoughen, om d’ Engelssen met onse voorsz. 
zeven schepen te rescontreren ende onderstaen, wat Godt gelieven sal te 
geven. Het volck, cleen Hans ende groot Hans, sijn alle tot de slach, soo te 
waeter tegen d’Engelsen, als te lande tegen de Javaenen, secr welgemoet. 
Van schepen, volck ende andersin ts sijn wy verre ’t minste getal, jae, hebben 
wel duysent vyanden tegen een van d’ onse, dan vermidts alles in des Heeren 
handen staet ende syne Goddelijcke wille geschieden moet, sijn wy oock alles 
getroost. D’ Almogende Godt geve ons synen heylighen seghen ende victorie 
over onse vyanden. Het commandement over ’t fort Jacatra hebben wy Pieter 
van den Broeck gelaeten bevolen. Eergisteren de generaelc monsteringhe ge- 
daen hebbende, hebben wy bevonden 270 coppen, soo witten als swerten, 
waervan 20 met my aen boort gaen. Daerenboven sijnder noch omtrent 60 
cleyne jongens aen landt met een deel vrouwen.

Gisterenavondt isser een schuytgien met 10 man van den Swarten Leeuw's 
volck van Bantham gecomen, brengende tydinghe, dat d’Engelsen op de 
been geweest sijn omme onse logie aff te lopen; meer dan driemaelen hebben 
sy van den Pangoran licentie versocht, dan de Pangoran (nae geseyt wert) 
heeft het geensints willen toestaen ende d’onse in sijn bescherminghe ge
nomen. Ons volck moet daer binnen den huyse blyven. De Pangoran van 
Bantham doet d’ onse met eenighe Javaenen van sijn wacht voor d’Engelsen 
bewaeren, off om selffs den buyt te becomen. Aen peper en geit isser tot 
Bantham de waerdye van omtrent 20.000 realen met noch twee kisten van 
het verbrant silver, dat van Amboyna gecomen is, behalven andere cleynic- 
heden ende uytstaende schulden.

Laet doch niet, seer voorsichtelijck met alle de macht herwaerts te comen, 
want d’Engelsen ende alle de Javanen sijn het eens. Soo ’tgeviele, dat wy 
(des Godt verhoede) de nederlaeghe creghen, maeckt revenge te becomen 
ende d’eere van de Nederlanders weder te releveren.

Met dit jacht Cleen Hollandia senden aen heer Speult 16.000 realen in 
spetie, omme totopcoop van nagelen, nooten ende foelie gebruickt te werden. 
U. E. gelieve die ten besten te doen benefitieeren.

In ons fort Jacatra adi 30 December anno 1618.
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274. — AEN PIETER VAN DEN BROECKE,
COMMANDEUR 01’ ’T FORT TOT JACATRA, PER EEN SCHUYTGIEN 

GESONDEN, 3 JAN. 1619.

Naerdat van U. E. gescheyden sijn, liepen wy eergisteren met onse seven 
schepen recht dwers op de vloot van d’Engelsen, om de Bergerboot te soecken. 
D’Engelsen weken ons ende vijff van haer capten haer anekers, sonder dat 
van wederzyden een schoot geschooten werdt.

Op gisteren de Bergerboot t’ sewaert sijnde, liepen weder voorde wint recht 
op ende beneden d’Engelse schepen, ende omtrent ten thien uyren quaemen 
met haer elff schepen op ons aff, deden dadelijck een cherge op ons, sonder 
woort te spreecken. Wy bleven ’t haer niet schuldich, maer hebben omtrent 
3 a 4 uren tegen maelkanderen geschoten, sonder dat ons, Godt loff, sonder- 
linghe schade gedaen sy. D’Engelsen te loevert wesende, myden ons seer en 
dorsten niet aborderen. Wy menen, datsyluyden veel volck verlooren hebben. 
Tegen den avondt c regen de Bergerboot in onse vloote, invoughen dat dit 
schip uut de brandt gehaelt hebben.

Desen morghen hebben d’Engelsen weder drie schepen van Bantham tot 
versterekinghe van haer vloot gecregen, soodat syluyden alsnu veerthien 
schepen sterek sijn, ende alsoo wyluyden op gisteren een derde paert van all 
het cruyt, dat in de vloote is, verschooten hebben ende all de reste van ’t cruyt, 
datter noch is, in drie uyren, als het hart aengaet, verschieten souden, ende 
daernaer van onse vyandt gedwongen souden moeten werden, waerdoor alle 
de resterende schepen van de Generaele Compagnie ende consequentelijck 
de geheele staet in duysent periculen loopen soude, sijn wy t’ onser leetwesen 
genootsaeckt geworden, met advijs ende goetvinden van de presente raden, 
met dese schepen innewaerts naer Amboyna te seylen, omme alle des Com
pagnies macht byeen te versaemelen ende datelijck weder herwaerts te keeren, 
welcke resolutie U. E. gelieven sal ten besten te nemen ende aen ’t gemeene 
volck ten goede uyt te leggen ende goede couragie te geven. Wy beloven 
U. E. by desen metten aldercersten weder te keeren.

Stelt doch in alles goede ordre, geeft het volck goede couragie ende bewaert 
de provisie wel; hout de plaetse, soolange het eenichsints doenlijck is; betracht 
u eere daerinne, wy sullen U. E. recompenseeren. Soo ’t geviele (des Godt, 
hoop ick, niet geven en sall) dat U. E. de plaetse niet houden cost, soo maeckt 
dan accoort met d’Engelsen, oftmetden coninck vanJacatra,doch wy achten 
dat het beste sy, dat de plaetse in dien gevalle aen d’Engelsen overgeven wordt.

Bewaert doch wel alle myne boecken, brieven ende pampieren, ende soo 
die niet salveren condt, verbrant liever alles tytelijck, dan dat het in handen 
van onse vyanden compt.
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VOOR DEN OPPERCOOPMAN JAECQUES LEFEBVRE, VARENDE MET HET 

FREGAT CEYLONNAER DE STRAET SONDA, OMME ONSE SCHEPEN 
ALDAER WAER TE NEMEN, 5 JAN. 1G19.
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T’seewaerdt uyt het gesichte van de custe van Java wesende, sal U.E. naer 

Sumatra overlopen, omme lancx deselvige wal buyten ’t gesicht van d’Engelse 
schepen, die aen den hoeck van de Straet Sonda souden moghen leggen, in 
deselvige Straet Sonda te comen.

Omtrent d’eylanden Crakatauw ende andere in de Straet Sonda leggende, 
sal U.E. aff en aenhouden, lopende soo nu soo dan van de cust van Java na de 
cust van Sumatra ende van Sumatra naer Java, omme waer te nemen onse 
schepen, die van ’t patrya ende andere quartieren in de Straet souden moghen  
comen, omme naer Bantham ende Jacatra te seylen.

-J In de slach gisteren hebben wy over de vloot verloeren 8 man ende 15 ge- 
quetsten gecreghen. De couragie van ’t volck was uyttermaten groot, ende daer 
is uyt de Sou ende de GoudeLeeuw groot gewelt met schieten ghedaen. De 
Goude Leeuw heeft dien dach 22 vaten cruyt verschooten. Hadden wy cruyt 
gcnoech, souden machtich genoech wesen om d’ Engelsen weder te staen, 
dan nu het Godt soo gelieft, moeten patiëntie hebben.

Alsoo ons vertreck geschiet omme de macht byeen te versamelen ende 
onsen standt in de waechschale niet te setten, houden wy voor seker, dat het 
d’ Engelsen, die van Bantham ende Jacatra vry wat in toom houden sall, ende 
dat U. E. in noot (als niet verhoope) geraeckende, des te beter conditie be
dingen sal, dan off wy verslaghen wierden.

Doet myne groetenisse aen heer van Ray, den predicant, Meester Jan, capi- 
teyn, luytenandt ende in somma aen alle in ’t generaell.

In mijn groote kist is een doosken met 3 originele commissien ende een 
packet met seeckere geslootcn missive aen my in eygen handt. Bewaert die 
wel, dat se in geen vrembde handen comen.

Mijn groot copieboeck sy U. E. mede gerecommandeert. Weest wel op u 
hoede, dat met eenigl^e vrientlijeke handelinge niet verraden en werdt. Laet 
tijtlijck als U. E. goet waeter becommen can, alle vaten ende potten vullen. 
Doet een groote provisie van waeter in voorraet op, opdat door gebreck van 
waeter niet gedwongen werdt, sich aen onse vyanden over te geven. Gebruyckt 
Evert mede in den raedt.

In ’t schip d’ Oude Sonue, seylende met ons 8 schepen nevens Jacatra adi 
3 Januaryo anno 1619.
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Dagelijcx sijn wy van ’t patria verwachtende de schepen ’t Wapen van 
Haerlem ende ’t Piert, item van Ticco de Zecwolff ende van de Cust van Coro- 
mandel den Dolphijn ende ’t jacht Cleen Vlissinghen. Soo U. E. de voorsz. 
schepen off andere compt te rescontreren, als verhoope geschieden sal, sult 
haer van onsentweghen ordre gheven, dat Bantham ende Jacatra schouwen, 
dat hun overal van d’Engelsen wachten, ende dat syluyden op ’tspoedichste 
rechtdoor naer Amboyna seylen, ’t sy binnen door off bysuyden Java om, 
naerdat gevouchlijcxt geschieden can, haerlieden voirder van al ’t geene pas
seert, informerende.

In de Straet Sonda wesende, sal U. E. neerstichey t doen, omme te vernemen, 
hoe het met d’ onse tot Jacatra ende Bantham gaet, ende haerlieden van ons ad- 
vijs geven, gelijck mede goede hoope, dat haer haest sullen comen secoureren.

Van de Chinesen, die van Bantham op Anger vaeren, meen ick, dat U. E. de 
beste tydinghc becomen sal; en spaert geen geit, om van d’onse brieven te 
becomen.

De brieven, die van Ticco ende van de Cust aen ons souden mogen comen, 
sal U. E. met den raet wel moghen openen ende overlesen, gelijck mede de 
generale missive van de heeren Mayores, aen ons ende den raedt gedirigeert, 
maer niet degeene, die aen ons in ’t besonder off in eyghen handen geschreven 
mochten wesen. Soo de Zeezvoljf van Ticco volladen compt ende hetselvighe 
schip van alle nootlijekheden om naer ’t patria te seylen wel versien sy, sal 
U. E. ditto schip naer ’t patria despesscheren ende daermede alle gelegenthey t 
aen de Mayores advyseren. ALwaer het, datter een weynich aen de last ge- 
brack, soo sult hem evenwel aen de Mayores voortsenden.

Na de voorsz. schepen sal U. E. in de Straet Sunda vertoeven tot omtrent 
ultimo Martio toecomende, off soolanghe U. E. daer onthouden condt. Soo de 
schepen soo langhe tarderen, dat U. E. by ons in Amboyna niet comen can, sal 
in dien gevalle, tot Bantham oft Jacatra geen goet quartier wesende, naer 
Ticco off Atchijn lopen ende d’ onse alsoock die van de Cust van alles verwit- 
tighen. Tegen Mey toecomende hoopen wy met Godes hulpe weder tot Ban
tham te comen.

Soo U.E. de voornoemde schepen als wy verhoopen ty telijeken rescontreert, 
sal in dien gevalle met deselvige off met Ceylon op ’t spoedichste in Amboyna 
by ons comen.

Soo haest U.E. vernemen can, d’Engelseschepen van Bantham endejacatra 
vertrocken sullen wesen, sal ’t goet sijn dat U. E. trachte d’onse tot Bantham, 
insonderheyt d’ onse van ’t fort Jacatra te besoecken, ’t sy dan met Ceylon oft 
met de schepen, die U.E. rescontreren sal, opdatdeselvigeschepen,innewaerts 
comende, onseenige tydinge moghen brengen, d’onse vanJacatravertroosten, 
van cruyt ende andersints gesecondeert mogen werden, ende sal U.E. in dien 
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gevalle de schepen van ’t patria van onsentwegen belasten, datse het voorsz. 
fort Jacatra van alles secondeeren.

Alle joncken, die U. E. in de Straet Sunda soud moghen rescontreren ende 
ter plaetse varen, daer wy comptoiren hebben, sal U. E. een missiveaen d’ onse 
medegeven.

Met eerste gclegentheyt sal U. E. uyt onsen name eene missive aen den Pan
goran van Bantham schryven, in substantie inhoudende, hoe wy door toedoen 
van d’Engelsen met den coninck van Jacatra in oorloch geraect sijn, item dat 
wy met 7 schepen tegens elffEngelscn schepen geslaeghen hebben, ende ver- 
midts sylieden omtrent Bantham achthien schepen sterek waren ende verstaen 
hebben, dat voorhadden ons t’enemael te verslaen, dat ick daerover na de 
Molucques vertrocken ben, om onse macht byeen te versamelen ende d’ Engel- 
sen metten eersten met eenparige macht oft egael getal van schepen weder 
te besoecken. Derhalven dat ick ditto Pangoran seer vruntlijck bidde, hy ons 
volck tot Bantham wesende, voor d’Engelsen bewaere ende in sijn bescher- 
minge boude, gelijek mede, dat hem gelieve sooveel te doen, dat ons volck 
van Jacatra met dien coninck weder in een goet accoort ende vrede geraken 
mogen, ten minsten dat de wapenen tot myne compste gesuspendeert mogen 
werden, ende dat ick doen ende accorderen sall al ’t geene de Pangoran van 
Bantham begeeren sal, met belofte van groote erkentenisse te doen.

D’onse van Bantham sal U. E. advyseeren, dat haer gerust ende stille houden 
tot myne wedercompste. Den commandeur van den Broeck ende den raedt tot 
Jacatra sal U. E. van mynentwegen advyseren, dat hy met alle vruntlijekheyt 
ende eenige vereeringe versoecke ende ondersoecke met den coninck van Ja
catra vrede te maken off ten minsten stilstant van wapenen tot myne compste, 
hun goede hoope gevende, dat hun begeeren voldaen werden sal, mits dat hy 
hem.inonderhandelingecomende, van verraderye wel wachte, want in sulcken 
staet meer perijckel dan in openbaeren oorloch lyden.

Soo hy met den coninck van Jacatra geen stilstant van wapenen becomen 
can, dat hy dan versoecke vruntschap met d’Engelsen te maken, om van hier 
eenich secours te becomen.

Soo ’t geviel, dat het fort van Jacatra niet gehouden cost werden ende dat 
de vrienden genootsaeckt wierden (’t welck wy hoopen, Godt verhoeden sal) 
de plaetse over te geven, houden wy voor goet ende achten best geraden te 
wesen, dat de plaetse in dien gevalle aen d’Engelsen overgegeven werde, mits 
dat men trachte alle de diamanten te salveeren, ende sooveel geit, als moge- 
lijck sy.

Ingevalle d’ Engelse schepen tytelijck innewaerts vertrecken ende U. E. nae 
haer vertrecksooveel van onse schepen quaemt te bejegenen, dat ghylieden de 
sterekste waert, soo sultd’ Engelsen weder aentasten ende trachten haerlieden
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AEN CRIJN VAN RAEMBORCH, PER ’T JACHT DE JAEG HER, 15 JAN. 1619.
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1’er ’t jacht Jortan hebben U. E. joncxt geschreven, welcke verhoopen, hem 
wel geworden sal sijn. Desen gaet per ’t jacht de faegher, dat expresselijck 
senden, omme de vrunden te advyseeren, hoe tot Bantham by d’Engelsen 
genomen is het schip den Swartcn Leeuw, vollaeden van Patana comende met 
een cargasoen van peper, zyde, benjouyn ende omtrent hondert lasten rijs. 
Sy sijn van meeninge (gelijck selffs geseyt hebben) alle onseschepen te nemen, 
die becomen connen; hebben haer best oock gedaen, om hun meester van 
onse gehele vloot te maken ende ons t’ enemael te vernielen, dan ’t is haer 
Godt loff gemist. Met die van Jacatra sijn wy door toedoen van de voorsz. 
Engelsen mede in oorloch geraeckt. Ons fort is van de Javanen belegert ende 
alsoo ick scheep gevaeren was, om d’ Engelse vloot met onse macht weder te 
staen, hebben wy met seven schepen tegen elff Engelse slaechs geweest ende 
haer de Bergerboot ontjaecht, doch vermidts d’Engelsen ’s anderen daechs 
met drie andere schepen versterekt wierden, hebben wy goetgevonden, met 
onse vloote naer Amboyna te loopen, omme onse macht byeen te versae- 
melen, met den aldereersten weder naer Bantham te keeren ende revenge van

I

V.

in u gewelt te becomen, hun trackterende gelijck sy d’onse doen, blyvende 
voort met de voorsz. schepen tot onser compste omtrent Bantham endejaca- 
tra, omme d’ onse van ’t fort Jacatra te assisteeren.

Soo ’t jacht ’t Hert geladen cost werden met het geene de Zeezvolff, ’t jacht 
Delft, de Tyger, de Jagher off andere souden mogen brengen, sal U. E. het 
Hert, d’ een en d’ ander te gelijck becomende, naer ’t patria depescheren.

Wy recommanderen U. E., soo de gelegen theyt becompt, te versorgen, dat 
ons de generacle ende perticuliere boecken, mijn copieboeck ende alle mijn 
brieven ende pampieren naergesonden mogen werden.

Naer ’tvertreck van d’Engelsen met eenighe schepen omtrent ons fort 
Jacatra comende ende ’tselvige in sulcken stant (als niet verhoope) bevin
dende dat d’onse geen moet hadden, de plaetse tot onser compste te houden, 
sal men in sulcken gevalle alle het volck schepen, gelijck mede alle het geit 
ende sooveel van de voorneemstc waeren als doenlijck is, de plaetse dan ver- 
laeten ende in den brant steecken.

Aldus gedaen in ’tschip d’ Oude Soune omtrent 10 mylen byoosten Jacatra 
adi 5 Januario anno 1619.
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d’Engelsen tehaelen. Alsnusijn zy 18 schepen sterck, waermede op alle onse 
gaende ende comende schepen leggen wachten.

Ende alsoo wy niet seker connen seggen, wat tijt tot Jacatra oftBantham 
keeren sullen, sal U. E. verdacht wesen, alle de schepen ende jachten, die naer 
Jacatra senden sult, Jortan eerst te laeten aendoen, omme aldaer te vernemen, 
off onse vloote vooruyt van Amboyna naer Jacatra gekeert zijn sall, want wij 
aldaer advijs sullen laeten, ende soo de vrienden vernemen, dat de vloote ge- 
passeert is, sal U. E. in dien gevalle ordre geven, dat dan voortseylen ende 
dat wel voorsichtelijck Jacatra aendoen, opdat aen d’Engelsen niet vervallen, 
noch oock van de Javanen geen hinder becomen.

Maer byaldien geen tydinge van onse wederkeeringe vernomen wert, soo 
sullen onse schepen omtrent Jortan vertoeven, totdat van Amboyna ordre 
oft advijs becomen.

U. E. sy verdacht, dat het noodich is, dat den Ar ent ende de Groene Leeuw 
metten eersten tot versterekinge van onse vloot naer Jortan keeren, derhalven 
sal gelieven daertoe te haesten ende goede ordre te geven, ende soo dese 
schepen goede pertye sandelhout brengen, gelijck wy verhoopen, ende dat 
hetselvige off pertye daervan tot goeden pryse tot Jortan vercocht werde, sal 
U. E. ordre geven, dat het vercocht oft vermangelt werde, ’t sy tegen peper, 
geit oft andere waeren, die ons best moghen dienen.

U. E. sal oock last geven, dat de voorsz. schepen tot Jortan sooveel ver- 
versinghe coopen, als becomen ende bequamelijck berghen connen, omme 
onse vloote daermede te seconderen.

Door de Straet Baly is het schip Delft naer ’t patria keerende. De Heere 
wil ’t selvige ende alle andre gaende ende comende schepen in salvo geleyden.

Laet niet, ons sooveel staeven toe te senden, als in die quartieren tot rede- 
lijcken prijs becomen condt.

Dit jacht de faegJicr sal U. E. metten eersten naer Amboyna senden, ons 
alle gelegentheyt derwaerts advyserende.

Soo U.E. offd’ onsedaeromtrenteenigheEngelsen compt te rescontreeren, 
sult trachten ende doen trachten haerlieden in u gewelt te becomen, met 
soo weynich bloetstortinge als mogelijck sy; ende soo iemant becompt, sult 
het volck redelijck wel doen tracteeren ende aen ons senden, gelijck mede 
onder behoorlijeke register alle die goederen, die van haer soud mogen be
comen, ofte die elders, daer ’t behoort, ten besten doen benifitieren.

In ’tsphip d’ Oude Sonnc, seylende lanex de cust van Java omtrent 6 mylen 
beoosten Japara naer Amboyna adi 15Januario anno 1619.
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277. — INSTRUCTIE
VOOR FREDER1CK FREDER1CKSZ. GOUWENAEB, COOPMAN, ENDE DAV1DT 

DAVIDTSZ., SCHIPPER VAN ’T JACHT DE JAGER, VARENDE NAER 
JORTAN ENDE SOLOR, 15 JAN. 1619.

278. — BIMA.
AEN GEKARD!’ V’ELINCX PER DE BERGERBOOT, 15 JAN. 1619.

Per ’tjacht Nassau is onse jonexte geweest. Desen gact alsnu per ’t schip 
de Bergerboot, welck derwaerts senden, om t’ ondersoecken off eenige rijs 
ende andere provisie in voorraet soud moghen hebben. Al ’tgene hebbende 
sijt, oft voor ’t verloop van ’t mousson becomen cont, sal U. 1. in ditto schip 
de Bergerboot schepen ende aen den directeur Speult naer Amboyna senden 
ende dat soo haestich als eenichsins doenlijck is.

Met de Valcksult ghylieden naer Jortan seylen, omme daer op ’tspoedichste 
voor ’t schip Delft op te coopen ende in te nemen allerley ende sooveel ver- 
versinge, als redelijekerwijs voor Delft van noode sy ende in haeste becomen 
condt, te weeten eenige hoornbeesten, boeken, hoenderen, eynden, gansen, 
arack, ajuyn ende loyck. Hiernae sult niet langer dan drie dagen ten lanxten 
tot Jortan vertoeven, ende sult dan (soo ’t niet eerder geschieden can)vandaer 
vertrecken, loopende binnen Madura door, naer het Oostelijcke landt van 
Java Mayor, omme aldaer aen ’t schip Delft over te geven al ’tgeene tot 
Jortan becomen sult hebben.

De voorsz. provisie aen Delft overgegeven hebbende ofte soo hem compt 
te missen, sult vandaer naer Solor lopen ende aldaer aen de vrienden behan- 
digen dese onse nevensgaende missive, mits weder op d’alderspoedichste van 
Solor naer Amboyna lopende, alwacr wy hopen dat ons vinden sult, verwit
tigende alle d’ onse, hoe den Swerten Leeuw van d’ Engelscn genomen is ende 
dat hem een ider van d’Engelsen als van onse grootste vyanden wachte.

Eenige Spangjaerden, Portuguesen oft haere adherenten rescontrerende, 
gelijck mede eenige Macassarcn oft anderen van des Mattarans ondersaeten, 
sult hacr alle mogelijeke affbreuck doen, ende onder behoorlijeken register 
overleveren, daer ’tbehoort, al ’tgeene van haerlieden becomen condt.

Tot Jortan ende daeromtrent sult ghyluyden weynich oft geen volck altoos 
aen landt laeten vaeren ende gestadelijck wel slachveerdich op u hoede wesen, 
omme ongevall voor te comen.

Actum in ’t schip d’ Oude Sonne in zee tusschen Japara ende Gressick 
sylende adi 15January 1619.
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Met het schip Delft sullen U. E. tusschen Madura ende d’eylanden om de 
Suyt naer Bali loopen ende daeromtrent wesende, van Delft scheyden ende 
naerBimaseylen, omme aldaer in te nemen sooveel rijs, padi, boonen, erwitten,

179. — INSTRUCTIE
VOOR HEER JAN JANSZ. HOOGLANDT, COOPMAN, ENDE FLORES HERES, 

SCHIPPER VAN ’T SCHIP DE BERGERBOOT, VARENDE NAER BIMA, 
15 JAN. 1619.
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’t Gene vooreerst begeren ende van noode hebben daeromme U. 1. alle 
mogelijcke diligentie doen sal, is soo grooten quantiteyt rijs ende dat van de 
beste als becomen cont ende de schepen voeren connen.

Item groote quantiteyt pady.
Groote menichte van boontgens ende erweten; menichtc van hoornbeesten, 

bullen, coeyen, ossen ; oock eenige buffels.
Item boeken, hoenders, eenden ende gansen. Laet niet van alles te senden, 

sooveel becomen condt.
Naer ick verstae, soo en dient daer geen geit in treyn gebracht te werden, 

maer moet de rijs tegen deden geruylt ende de hoornbeesten, eenden, hoen
deren ende diergelijeken tegen iser ende parangs geruylt werden.

De Bergerboot heeft noch inne sijn cargasoen, daer hy mede naer Jamby 
geweest is. ’tGeene U. I. aldaer dient, sult daeruyt lichten ende ten besten 
benefitieeren, ons met eerste gelegen theyt advyseerendc, wat deden aldaer 
best getrocken zijn.

Het schip den Smarten Lccitzv, vollaeden van Patany comende, is van 
d’Engelsen genomen. Sy sijn tot Bantham achtien schepen sterek, haer best 
doende, om al te nemen, dat van ons becomen connen. Met seven schepen 
hebben wy tegen elff van de haere geslaeghen. Door haer toedoen sijn wy 
met die van Jacatra in oorloch ende is ons fort Jacatra van de Javanen belegert. 
Soo daer eenige Engelsche schepen comen, sult U van haer als van onse 
grootste vyanden wachten, ende hun mede alle mogelijcke affbreck doen, 
alle onse schepen waerschouwende, dat hun van d’Engelsen wachten, gelijck 
mede van die van Bantam ende Jacatra.

Hout dit schip niet langer op dan ’tmousson lyden can, ende adviseert ons 
alle bescheyt op Amboyna, werwerts alsnu met de vloote varende sijn. Laet 
oock niet ons sooveel staeven te senden, als in die quartieren tot redelijeken 
prijs becomen cont. >

In ’t schip d’ Oude Sonne, in zee tusschen Japara ende Grissick seylende, 
adi 15 Januaryo anno 161-9.
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280. — INSTRUCTIE
VOOR HEER WOUTER HEUTEN, OPPERCOOPMAN, ENDE CORNELIS 

CORNELISZ., SCHIPPER, VARENDE MET HET JACHT DE VALCK 
ENDE DE JAEGER NAER JORTAN, 15 JAN. 1619.

en loock, als de 
van ’t Westelijck

Ghy sult metten anderen trachten, Jortan op ’t spocdichste te beseylen 
ende soo haest daer compt, allerley provisie voor de vloote ende voor het 
schip Delft opcoopen, te weten sooveel hoornbeesten, boeken, hoenderen, 
eenden, gansen, arack, ajuyn ende loock als becomen ende bequamelijck 
voeren condt, gelijck mede goede pertye padye, boonen ende erweten, als- 
oock rijs, soo iets berghen ende tot redelijeken pryse becomen condt.

Het jacht de Jager sult op ’t spocdichste binnen Madura door met alderley 
provisie nae ’t oosteynde van Java senden, omme het schip Delft van alles te 
versien, mits dat ditto Jager ten alderlangsten niet meer dan drie dagen tot 
Jortan opgehouden werdc.

Soo haest U. E. iemant van wegen den coninck van Sorbaye aen boort 
compt, sult haer aendienen, dat daer expresselijck gesonden sijt met onse 
missive ende een vereeringhe voor den coninck van Sorbaye, ende soo haest 
de Sabandaer volck in prauwen gereet heeft, sal heer Heuten naer Sorbaye

hoornbeesten, boeken, hoenderen, eenden, gansen, ajuyn 
commis Velincx gereet hebben sal, ende voor ’t verloop 
mousson becomen can.

’t Geene tot opcoop van ’t voorsz. van noode zy, sult aen ditto Velincx 
(van ’t cargasoen, dat hebbende sijt) overgeven al ’t geene in Bjma getrocken 
ende dienstich is.

In Bima weynich oft niet van voorsz. provisie op voorraet vindende, soo 
sult (apparentie siende, om iets te becomen) tot omtrent ultimo Februaryo 
daer naer vertoeven, macr langer niet, ende alsdan van daer vertrecken, sey- 
lende naer Amboyna, omme onse vloote aldaer van alles te seconderen.

Eenige Spaengiaerden, Portuguesen off andere haere adherenten rescon
trerende, gelijck mede eenige Macassaren off andere van des Mattarans onder- 
saten, sult haer alle inogelijcke affbreck doen ende onder behoorlijeken register 
overleveren daar ’t behoort alle ’t geene van haerlieden becomen condt.

Soo in Bima de gelegen theyt hebt, sult aldaer weder openen alle de oude 
geslooten onderste poorten, omme aldaer een laech geschut te leggen.

Actum in ’t schip d’ Oude Sonne, in zee tusschen Japara ende Gressick 
seylende, adi 15 Januaryo 1619.
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vaercn ende het nevensgaende met onse missive aen den coninck endc d’an
dere regenten met alle beléeftheyt vereeren, tot continuatie endc vermeer- 
deringhe van d’oude vruntschap, versoeckende dat alsser ecnige van onse 
schepen omtrent Jortan comen, dat haer alle faveur endc vruntschap bethoont 
werde ende dat voor haer geit allerley nootlijekheden ende verversinge bc- 
comen moghen.

Soo het te passé compt, sult voorsz. coninck van Sorbaye ofifsyne regenten 
aendienen (ick segge soo het te passé compt, want anders mooght wel swyghen) 
hoe wy metten Mattaran in oorloch sijn, ter causeonse logic in Japara berooft 
ende eenich volck doot geslaeghen hadden, sondcr dat wy eygentlijck weten 
waeromme sulcx gedaen was, insgelijck mede hoe met die van Jacatra door 
toedoen van d’ Engelsen in oorloch geraeckt sijn, namentlijeken datter van 
Bantham ende Jacatra geweest sijn, die over eenighe maenden voorgenomen 
hadden onse huysen (gelijck tot Japara gedaen was) aff te loopen, dan dat 
sulcx door goede wacht van d’ onse gemist is, ende alsoo daernaer met hulpe 
van d’Engelsen veel andere aenslaegen gemaeckt wierden, dat de generael 
daerover onse huysen tot Jacatra versterekt heeft, om sijn volck en goederen 
tegen alle ge welt te versekeren, ende dewyle onse vyanden sulcx niet aenstont, 
voornemende ’t selvige te verhinderen, dat daerover in oorloch geraeckt sijn, 
ons fort te lande van die van Jacatra belegert is ende te water van d’Engelsen.

Wy bevelen U. E. wel expresselijck gestadelijck goede wacht te houden, 
wel opU hoede te wesen ende alles geduerich slachveerdich te houden, item 
dat ghylieden weynich oft geen volck altoos aen landt laet gaen, omme alle 
ongeval voor te comen.

Eenige vyanden op de reede van Jortan rescontrerende, sult haersoovecl 
affbreck doen als de regenten van den coninck van Sorbaye met oochluyc- 
kinge sullen willen gedoogen, gelijck voor desen geschiet is.

Alderley provisie, vivres ende andersints, gelijck vooren geseyt is, bccomen 
hebbende, soo sult van Jortan op ’t spoedichste recht door naer Amboyna 
seylen, omme onse vloote aldaer van’alles te versien. Tot Jortan ecnige peeper 
vindende sult deselvige opcoopen, voor sooveel U capitael verstrecken mach.

Eenige Spangiaerden, Porteguesen oft andere haer adherenten rescontre
rende, gelijck mede eenige Macassaren o ff andere van des Mattarans onder- 
saeten, sult haer alle mogelijeke affbreck doen ende onder behoorlijeken 
register overleveren, daer ’t behoort, al ’tgeene van haerlieden becomcn cont.

Actum in ’t schip d’ Oude Sonncy in zee tusschen Japara ende Gressicq 
seylende, adi 15Januaryo anno 1619.
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282. — ORDRE, 15 JAN. 1619.

’) Niet ingevuld.

281. — SORBAYE.
AEN DEN CONINCK, PER DE VALCK, 15 JAN. 1619.

Grootmogende coninck. Tot Jacatra hebben Uwe Majesteyts missive wel 
ontfangen endc verstaan, hoe gaernc een stuck geschut copen soude. ’t En 
stact ons niet, wy eenige wapenen van onse hooge overichcyt te vercoopen, 
dan vermidts seer genegen sijn d’oude vruntschap met Uwe Majesteyt te con- 
tinuecren endc deselvige naer vermogen te gelieven, senden wy den brenger 
deses expresselijek met een ysere gotelingh, sijn toebehooren ende .... !) 
cleeden, welcke Uwe Majesteyt ten goede gelieve aen te nemen ende onse 
natie daerby te gedeneken, opdat d’oude vruntschap niet versterve, maer 
dagelijcx vermeerdere.

Vcrsoccken seer vruntlijck ordre te geven, dat het volck van onse schepen, 
die omtrent Jortan off elders souden moghen comen, wel getracteert werden 
endc voor haer geit hun gerieffbecomcn mogen, insgelijcx mede'dat Uwe Ma- 
jcstcyt gelieve ordre te geven, dat d’uytstaende schulden by Soury in Grissy 
ende Jortan gelaeten betaelt werden, waeraen ons vruntschap geschieden sal.

Godt behoede Uwe Majesteyt ende vermeerdere synen staet.
Geschreven in ’t schip d’ Oude Sonne, in zee tusschen Japara ende Grissy 

seylende naer Amboyna, adi löjanuaryo anno 1619.

Alsoo d’Engelsen sonder eenich recht oft reden endc oock sonder eenige 
insinuatie van ’t geene souden mogen pretenderen, van de Generaele Com
pagnie voor Bantham genomen ende haer toegeeygent hebben het schip den 
Swertcn Leeuw, soo ’t selvige volladen van Patana quam, hebbende daeren- 
boven omtrent Jacatra met gewelt oock acngetast onse vloote van seven sche
pen, om haer mede meester van deselvige te maken ende dies te beter hun 
inoetwille aen de middelen van de Generaele Compagnie te plegen, soo is ’t, 
dat wy door uyttersten noot totte wapenen gedrongen wesende, recht ende 
billick sijnde, dat men alle gewelt met gewelt wederstae ende preveniere, goet- 
gevonden hebben te ordonneren, gelijck by desen ordonnerende sijn, aen 
alle d’oppcrcooplieden ende schippers van de Generaele Compagnie, in Indien 
varende, soo iewerts eenige Engelsen comen te rescontreren, alle mogelijeke 
naersticheyt te doen om hun in haer gewelt te becomen met soo weynich
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283. — SOLOR.
AEN CRIJN VAN RAEMBORCH, PER DE JONCK VAN HANS KEYSER, 7 FEBR. 1619.

\ •

y

V

■

]■

i!

bloetstortinge als doenlijck sy, ende soo men iemant becompt, dat het volck 
redelijck wel gctractccrt ende aen ons gesonden wei de, gelijck mede onder bc- 
hoorlijcken register alle de goederen, die men van d’Engelsen soud mogen 
becomen, off dat die elders, daer ’t behoort, ten besten gebenifitieert werden.

Actum in ’t schip d’ Oude Sonnc, in zee tusschen Japara ende Grissicq sey- 
lende, adi löjanuary 1619.

Nevens desc gact copic van d’onse per ’t jacht de Jager gesonden, waer- 
van d’ inhoude by desen confirmecren. Tseedert sijn Godt loff den 4 stantis 
met vier schepen in Amboyna wel aengecomen, ende alsoo by de vrunden 
naer Solor gedestineert was de jonek van Hans Keyser, omme onse macht by- 
een te versamelen ende de schepen den Arcnt en de Groene Leeuw metten 
aldereersten by de vloot te ontbieden, hebben wy goetgevonden ditto jonek 
voort te laten vaeren, opdat hierdoor van ’t nodige verwitticht moocht werden, 
soo de Jager Solor (als niet verhoopen) gemist hadde.

Hoe noodich het sy, dat den Arcnt ende de Groene Leeuw metten alder
eersten by onse vloote gesonden werde sult per nevensgaende advysen ver
nemen. Wy wensten wel, dat beyde ditto schepen hier hadden, dan alsoo van 
meninghe sijn, omtrent prymo April ten lanexten met de vloot weder naer 
Java te keeren ende gissinge maken, dat den Z/rr/z/ende de Groene Leeuw voor 
die tijt hier niet souden conncn comen, sal U. E. ditto schepen metten alder
eersten naer Jortan senden met ordre, soo daer gheen bescheet vinden, dat 
aldaer nae onse compste oft onse ordre vertoeven, gelijck per nevensgaende 
copie met den Jager gesonden belast wert.

Tot den opcoop van slaven werden tl. E. door den Luy tenant Gouverneur 
Speult 2000 realen toegesonden. Laet niet deselvige daertoe te gebruycken 
ende met d’eerste gelegentheyt herwaerts aen sooveel slaeven te senden, als 
doenlijck is, want de Compagnie daeraen grooten dienst geschieden sall.

Ingevalle alle nootlijekheden beter op Bima dan op Jortan te becomen sijn, 
sal U. E. den Arcnt ende de Groene Leeuw Bima eerst laten aendoen ende 
van alles aldaer in alleryl sooveel voor de vloote doen opcoopen, als becomen 
connen, midts dat van daer voort naer Jortan loopen, soo in Bima geen andere 
ordre vinden, want wy van meninge zijn Bima mede in passant naer Java aen 
te laeten doen. In ’t casteel van Amboyna adi 7 Februaryo anno 1619.
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der Strengen ende

284. — INSTRUCTIE
VOOR DEN HEER COMMANDEUR WILLEM JANSZ. ENDE DEN RAET, 

VARENDE MET HET SCHIP DEN ENGEL NAER BANDA, 7 FEBR. 1619.

I.

U. E. sal trachten Banda op ’t alderspoedichste te beseylen ende soo haest 
aldaer compt, inet behendicheyt onderstaen, hoe sich een ieder in sijn ampt 
ende bedieninge sal hebben gccomporteert; hoe de saken daer staen ende 
wat questie datter is tusschen den oppercoopman van 
capiteyn Heetvelt, mits op alles goede ordre stellende.

Alle degene, die haeren tijt geëxpireei t is ende dit mousson gaet cxpireeren, 
sal U. E. datelijcken verlossen, soowel capiteyn Heetvelt als alle andere, nie- 
mant uytgesondert, doch degene die hacr wel gecomporteert hebben ende 
gesint souden mogen sijn, hun weder opnieus te verbinden, sal U. E. met 
redelijcke verbeteringhe weder aennemen.

Soo U. E. met den Raet geraden vint, den oppercoopman Merten van der 
Strengen herwaerts te senden ende een ander in sijn plaetse te stellen, sal 
daermede voortvaren ende den oppercoopman van der Dussen o ff een ander 
weder in sijn plaetse gebruycken.

In plaetse van d’officieren, die verlost werden, sal U. E. wederomme van 
de bequaemste andere in hacr plaetse stellen, sonder tot naerder advijs in Heet- 
vclts plaetse een nieuwe capiteyn te maken, ten ware hoge noot van U. E. 
indispositie oft andersin ts sulex vereyscht.

Alle de nooten ende foelie, die voorhanden sijn, sal U. E. met allerylin ’t 
schip den Engel doen laden, soowel ’tgeene in ’tfort Nassou als opPouleway 
is, voor sooveel na den tijdt gevoechelijck geschieden can.

Den Engel si\\ U. E. metten eersten op ’t alderspoedichste weder herwaerts 
senden, gelijck mede daerna het schip Hoorn, soo haest’t selvige claer ge
raken can, midts daerinne schepende alle de resterende nooten ende foelie, 
die ’t schip den Engel nae soud mogen laeten.

Soo de schepen de Bergerboot, de Valck, de Jager oft andere in Banda 
vervallen, sentse alle metten eersten herwaerts aen, mits een redelijcke pertye 
van het vee oft wat anders mede mogen brengen, daeruyt lichtende.

By desen gaen twee commissien, eene hoe U. E. als onsen commissaris naer 
Banda gesonden werdt, om visite van alles te doen, d’ oude gasten, die haeren 
tijt uyt is, te verlossen ende voirder op alles goede ordre te stellen. Soo de 
Gouverneur Willem van Anssem in Banda gearriveert is, oft voor ’tvertreck 
van de schepen aldaer compt, sal U. E. d’ ordre van dese eerste commissie op 
’tspoedichsteexecuteeren ende metten eersten met den Engel weder herwaerts 
keeren, off daerna met ’t schip Hoorn, nadat best geraden vinden sal.

D’ andere hoe U. E. het ampt van luytenant gouverneur over de forten
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Nassau, Bclgica ende Reven ge bedienen sal, byaldien de hiytenant gouver
neur, door d’ heer generael Reacl in November passado van de Molucques naer 
Banda gesonden, voor ’tvertreck van onse schepen van Banda aldaer niet en 
compt te arriveeren. In desen gevalle sal U. E. dese van Banda acnnemen cnde 
sich den eedt van getrouwicheyt laten doen, maer soo de voorsz. van Anssem 
luyttenant gouverneur voor ’tvertreck onser schepen aldaer compt, sal U. E. 
dese commissie achterhouden ende ons deselvige weder overleveren.

Wy verstaen, datter by de Bandanesen groote menichte van nooten ende 
foelie opgehouden wert ende dat men die wel becomen soud, soo de behoor- 
lijcke middelen daertoe ghebruyckt werden. U. E. sy ten hoochsten gerccom- 
mandeert te vernemen, wat van de saké is ende alle mogelijeke necrsticheyt 
te laeten doen, dat alle de nooten ende foelie, die voorhanden sijn, voorde 
compste van d’ Engelsen in onse handen geraken, want de Compagnie daeraen 
ten hoochsten gelegen is, alsoo alle de swaere lasten om dese vruchten dra
gende sijn cnde sonder die niet gecontinueert soud connen werden.

Door d’ heer generael Reacl is naer Banda ordre ende instructie gesonden, 
hoe men alle de soldaten weder op haer oude gagie cnde des Compagnies 
costen stellen sal, ’t welck by den raet van Banda door vresc van schadelijckc 
alteratie naergelaeten ende niet in ’twerek gcstelt is. U. E. sal daernaer op de 
saké letten, de voorsz. ordre executeeren off noch langer ophouden, naerdat 
metten racdt ten besten dienst van de Gencraele Compagnie geraden vinden 
sal ende sonder merckclijck pcrijckel geschieden can.

Omdattcr in Banda onder andere (wy en wecten niet door wie) uytgestroyt 
is, datdaer dit jaer geen van onse schepen meer comen souden, hetwclcke een 
uytgeven van d’ Engelsen off ander quaetgunstigc schijnt te wesen, om haer 
proffijt daermede te doen, is het hoochnodich, dat LT. E. daertegen uytgeve 
ende oock vastelijck affirmeere, dat wy voor seker met de gehele vloot derwaerts 
vaeren sullen, gelijck oock van meninge sijn te doen soo het eenichsints ge
schieden can, doch laet niet interim dese geruchten hert ende vast te stroyen, 
omme de tweedracht, welck onder die van Lontor is, daerdoor te vermeer
deren, alle mogelijeke necrsticheyt daerby doende, omme die van Lontor met 
haer consoorten van d’ Engelsen t’ onswacrts te trecken ende alle de vruchten 
uyt haer handen te becomen. Tot een vrede dienen sy geensints acngesocht 
te worden, dan evenwel soo met behendicheyt tot een avantagieuse vrede 
gevaren costen, souden wy geraden vinden, dat U. E. deselvige accordeere 
ende onderhoude, midts d’Engelsen geheel cxcludeerende ende onse appro
batie reserverende.

De schepen den Engel ende Hoorn alsoock alle andere, gelijck vooren ge- 
seyt is, sal U. E. metten eersten herwaerts senden, doch soo omtrent Banda 
eenige Engelse schepen off andere joneken comen, laet niet alle mogelijeke
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285. BANDA.
AEN MAKTEN VAN DER STRENGEN, PER DEN ENGEL, 7 FEBR. 1619.
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Nadat omtrent Jacatra metseven schepen tegen elfTEngelse schepen slaech 
geweest sijn ende haer met onse advantagie affgeslaeghen hadden, sijn wy 
hier Godt loff den 4 deser wel aengecomen, omme de macht byeen te ver- 
samelcn ende onse vyanden metten eersten ter plaetse, daer haer eerst be
comen connen, weder aen te tasten, met volcomen vertrouwen, dat ons d’Al- 
mogende een goede victorie ende eerlange een heerlijcken stant verleenen sal.

Gister na den noen is hier het jacht Neptunes wel aengecomen. Ick hebbe 
daerdoor gesien U. E. missiven, aen d’ heer generael Reael ende de vrienden 
alhier geschreven ende den standt van Banda ten deele verstaen, doch het

neersticheyt te doen, om U meester van deselvige te maecken ende de Ban
danesen alle toevoer van vivres aff te snyden, voor sooveel U. E. macht ver- ' 
mach ende de tijt gedoocht.

Wy en weten niet, off d’Engelsen herwaerts comen sullen ende omme hier
van tijtelijck (soo met macht in Banda quamen) advijs te becomen, sullen wy 
cort naer desen ’t jacht Hollandia naer Banda senden, doch soo d’Engelsen 
voor de compste van ditto jacht met eenige macht in Banda verschynen, laet 
niet ons datelijck daervan advijs te geven met de gereetste middelen, die voor
handen sijn, opdat U. E. seconderen ende haer alle mogelijeke affbreck doen 
mogen.

U. E. sy verdacht, dat van 
herwaerts gesonden dienen.

Wy verstaen, datter eenige van degene, die in Banda alle andere meteen 
goet exempel behooren voor te gaen, recht contrarie doende sijnde, haer 
schandelijck met vrouweren ende droneken drineken te buy ten gaen ende den 
dienst van de Generaele Compagnie daerdoor versuymt wert. U. E. sal daer
van informatie nemen, op alles goede ordre stellen ende ons volcomen advijs 
geven.

Alsoo voor desen alle de wynen van Jacatra versonden ende verdeelt hebben, 
op hoope van nieuw secours te becomen, soo is ’t, dat nu selffs gants onver- 
sien blyven. Derhalven sal U. E. ons van de provisie van Banda sooveel mede- 
deelen, als van daer gemist can werden.

U. E. sy verdacht, dat de schepen den Engelende Hoorn soo sterek van volck 
herwaerts aen mogen comen als den stant van Banda eenichsints mach lyden.

Actum in ’t Casteel Amboyna adi 7 February 1619.
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principale (welck wy U. E. van Jacatra soo hooch gerecommandeert hadden) 
was in de pcnne gebleven, namen tlijck hoe het met den handel ginck; wat 
foelie ende nooten in huys waert hebbende ende wat aparentie datter was, 
om tytelijck meerder quantiteyt te becomen, welck immers saecken sijn, die 
U. E. vooral ter herten behooren te gaen. Dese naerlaticheyt doet ons oock 
duchten (hoewel anders verhoopen) wel waer wesen mocht, dat de bevoorde- 
ringh van den incoop van de nooten ende foelie mede vry wat versuympt wert, 
gelijck cenige nageven.

Om verscheyden redenen hebben wy ten dienste van de Generaele Com
pagnie goetgevoriden den E. Commandeur Willem Jansz. met het schip den 
Engel vooruyt na Banda te senden, van meeninge sijnde eerlange in ’t Godt 
gelieft met de geheele macht te volghen, doch interim hebben voorsz. Willem 
Jansz. ende synen raet volcomen last gegeven, omme op alle hetgene U. E. 
advyseert ende wat den dienst ende welstant der Generaele Compagnie voirder 
vereyschen mach, tytelijeken goede ordre te stellen, sonder naer onse compste 
te wachten. Derhalven sal U. E. d’ ordre van denselven naercomen, sijn E. 
wel informeren ende in alles ten besten assisteeren.

Alle de nooten ende foelie, die voorhanden sijn, sult datelijck in ’t schip 
den Engel schepen, alsoo ’t selvige schip gelast hebben, metten eersten weder 
herwaerts te keeren, opdat op ’t voorvallende tytelijck goede ordre mogen 
stellen.

Van den luytenant gouverneur Speult hebben wy verstaen, dat in een kist 
geit, door U. E. geslooten van Banda gesonden, achthondert realen te cort 
bevonden sijn, ’t welck voorwaer geen cleene somme is; derhalven sult U. E. 
rekeninghe oversien ende naerstelijck ondersoecken, wat van ’t gebreck sy, 
doende daervan goede rekeningh, opdat U. E. van ’t gene gebreect, ontlast 
mach werden, alsoo voorsz. Speult in geen voirdere verantwoordinge treedt, 
dan van ’t gene hy ontfangen heeft.

Wy recommandeeren ende bevelen U. E. andermaell, alle mogelijeke naer- 
sticheyt te doen (sonder iets te versuymen) omme in uwe handen te becomen 
alle de nooten ende foelie, die noch onder de Bandanesen sijn ende voirder 
gepluckt moghen werden, mits de nooten wel garbulerende ende niet dan 
goede herwaerts sendende.

In ’t Casteel Amboyna adi 7 Februaryo anno 1619.
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286. — MOLUCQUES.
AEN DE HEER GENERA EL REAEL, PER EXPRESSE PRAUW, 18 FEBR. 1619.

By desen gaet d’ onse met het jacht Cleen Hollandia van Jacatra naer Am- 
boyna gesonden, waaraen U. E. sien sall, wat in Java naer ’t vertreck van ’t 
schip de Trouw gepasseert is ende hoe met d’Engelsen ende die van Jacatra 
in een generale oorloch geraeckt sijn. D’Almogende geve ons daervan een 
goede uytcompste. Desen gaet per prauw expresse om U. E. te verwittigen, 
wat tsedert toegedragen is, hoe wij hier aengecomen sijn ende hoe nodich 
het is, dat alle onse macht byeen versamelt werde. Op ons vertreck van 
Jacatra waeren d’ Engelsen soo daer als tot Bantham 18 schepen sterck, ende 
naerdat sy den Swerten Leeuw met behendicheyt off verraderye genomen 
hadden, sijn sy met alleryl soo sterck naer Jacatra geloopen, als haer schepen 
in haest vaerdich costen crygen, omme alle onse macht te vernielen ende ons 
t’ enemael uyt geheel Indien te slaen. Den 30 December passado quamen sy 
met elffschepen aen d’eylanden van Jacatra, waeropwy haar’sanderendaechs 
met seven schepen, te weeten d’ Oude Sonne, den Engel, ’t Wapen van Am
sterdam, Delft, de Goude Leeuw, de Valck ende Jaeger tegengeloopen sijn. 
By den anderen gecoinen, eyschten d’Engelsen onse geheele vloote op, doch 
omme ons met meerder advantagie aen te tasten, hebben sy ’t weder te loeff- 
waert geseth, meerder macht verwachtende. Primo Januaryo liepen wy onder 
seyl dwers op de Engelse vloote, om de Bergerboot, die van Jambi quam, voor 
haer te bevryden. Sy weken ons en lieten vijff anekers staen. Den 2 ditto de 
Bergerboot in ’t gesicht crygende, sijn met een ruyme schoot beneden d’En
gelsen daer nae toe geloopen. D’Engelsen quaemen oockdatelijckoponsaff, 
om ditto schip, wiens boot syluyden met volck al genomen hadden, van ons 
aff te snyden ende d’ een en d’ ander te becomen. Soo haest by den anderen 
quaemen, hebben ons d’ Engelsen sonder spreken met gewelt aengetast, doch 
sochten niet t’aborderen. Omtrent 3 a 4 uyren isser van wedersyden gewel- 
dich geschoten. De schepen sijn niet luttel getreft doch hebben Godt loff 
weynich volck verlooren, te weeten 8 dooden ende 20 gequetsten. Het schip 
de Bergerboot hebben tegen den avondt becomen, soodat daervan de victorie 
ende ’t velt behielden, hoewel verre de swackste waeren ende in lye laeghen. 
Dan alsoo ruym een derde van alle ons cruyt verschooten hadden ende d’En
gelsen ’sanderendaechs met noch drye schepen versterekt wierden, soodat 
daer 14 schepen sterck waeren ende van Bantham noch andere vier (des 
nodich wesende) te verwachten hadden, wierd den 3 Januaryo by den raet 
goetgevonden, datwy met de vloote herwaerts vertrecken ende ’t fort Jacatra 
d’Almogende bevelen souden, gelijck geschiet is, in vougen dat d’Engelsen 
omtrent Java meester van ’t velt gebleven sijn ende alle onse schepen die
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dagelijcx van ’t patria, van de Cust van Coromandel, Ticcos, Priaman, Jamby 
Indragiry ende alle andere quartieren verwacht wierden, groot peryckel loopen, 
omme van d’ Engelsen mede genomen te werden.

Het fort Jacalra hebben te water ende te lande belegert gelaten. D’onse 
sijn daerin over de 100 sielen sterck, waeronder niet meer dan omtrent 70 
soldaeten. De plaetse is well versien van vivres, doch wert seer gevreest, dat 
de revier doordeJavanen verleyd soud mogen werden. Met 40 stucken geschut 
is voorsz. fort versien, doch hadden d’onse niet meer dan 40 vaten cruyt.

In coopmanschappen- ende Japans silver hebben daer gelaten omtrent 
ƒ 500.000. Ick vertrouwe vastelijck, dat d’onse de plaetse een redelijeke tijt 
tegen alle gewelt wel houden sullen, maer soo het lange duurt eer van ons 
gesecondeert werden, is te duchten, dat alles (welck Godt niet en geve) ver- 
looren gaen sal.

Derhalven willen U. E. gerecommandéert ende gebeden hebben, datelijck 
op den ontfanek van desen met alle de navale macht herwaerts te comcn, 
opdat wij gesamenderhandt met een goede vloote in ’t weyffelen van ’t mous- 
son weder naer Java mogen keeren. Laet dit doch niet nae, alsoo de Com
pagnie daeraen ten hoochsten gelegen is, want soo wy soolange vertoeven, 
dat d’ Engelsen haer soo seer met onse macht verstereken, dat wy weder te 
swack souden vallen, om haer aen te tasten, is alles (des Godt genadelijck 
gelieve te verhoeden) voor de Generale Compagnie genoech verlooren. Alle 
de forten ende ’t gene U. E. daer doet, can haer in dien gevalle niet helpen. 
Derhalven hope soo seer als U. E. de gemene welstandt weder ten besten ge- 
redresseert mach werden.

Met vier schepen, namentlijck d’ Oude Sonne, den Engel, ’t Wapen van Am
sterdam ende de Goude Leeuw sijn wy hier den 4cn deser wel aengecomen. Ick 
was van meninge, datelijck by U.E. na de Molucques te vaeren, dan het is tot 
noch toe door den raet uytgestelt ende sullen wy den tijt noch wat aensien.

Het schip Delft hebben wy door de Straet Baly volladen naer ’t patrya ge
sonden met een seer rijck cargasoen. De Heere wil ’t selvige ende alle andere 
gaende ende comende schepen in salvo geleyden. De Valck, de Bcrgerboot 
ende de Jager sijn om rijs, vivres ende met advysen naer Jortan, Bima ende 
Solor gesonden; verwachten haer dagelijcx alhier, gelijck mede den Engel 
ende Hoorn van Banda.

Tegenwoordich sijn hier leggende de schepen de Trouwe, d’ Oude Sonne, de 
Suyder Eendracht, de Goude Leeuw, ’t Wapen van Amsterdam, de Neptunes, 
Nassauw, ’t jacht Hollandia ende een fregat door Nassau aen Bima verovert.

Met de Jager hebben naer Solor ordre gesonden, dat den Arent ende de 
Groene Leeuw haer tot Jortan sullen vervougen ende ons daer verwachten.

’t Is hoochnodich, datter advysen naer Japan ende Patana gesonden werden,
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om d’onse voor d’Engelsen te waerschouwen ende ordre te geven, hoe, waer 
o ff wanneer alle onse schepen haer by ons sullen willen vervougen. Doch alsoo 
de bequaemste tijdt daertoe noch aenstaende is, ende de jachten, die daertoe 
menen te gebruycken noch verwachtende sijn, sullen ’t selvige tot onser by- 
eencompste uytstellen. Dan alsoo onse vloote tot Mayo in Manilla vertoeven 
sall.soud het goet wesen, dat derwaerts soo haest gesonden wiert, als men de 
gelegen theyt becomen can.

Ultimo passado was het jacht de Pitf in Banda met den gouverneur van Ans- 
sem noch niet gearriveert, waerover den commandeur Willem Jansz. met den 
Engel derwaerts gesonden hebben, omme de questie, die daer is, te slechten ; 
de nooten ende foelie (wesende omtrent een jachts ladinge) te lichten, ende 
verder alle behoorlijcke ordre te stellen.

Hier in Amboyna is Godt loffalles wel. De Heere geve, dat het langhe mach 
dueren. Onsegeveynsde vrienden haecken seer naer d’Engelsen. In ’t casteel 
als op de comptoiren sijn omtrent 400 bharen nagelen versamelt; tot 500 bha- 
ren sullen eerlange becomen, ende daernaer, in ’t Godt gelieft, een groot ge
was, dat seer schoon staet.

Van de Molucques wert ons verleeden jacr geadviseert, dat dit jaer ontwijf- 
felijck 1000 bharen nagelen becomen souden, dan nae nu van U. E. secretaris 
verstaeis d’apparentie, datse alle weder met de winst verdwynen sullen. Godt 
geve dat het eens betere, off dat van d’onnutte lasten ende tegenheden ont
last mogen werden.

Wy verstaen, dat de forten van de Molucques seer swack van volck sijn, 
dan alsoo de schepen noch swacker van volck versien sijn ende ’tgewelt daer- 
mede gedaen ende de gemene welstant daerdoor gesocht sal moeten werden, 
dient U. E. de schepen in aller manieren soo sterck van volck te mannen, als 
eenichsints van de Molucques gemist can werden, niet alleen voor haer selven, 
maer oock om dese schepen dacrmede te versterken.

U. E. dient oock herwerts mede te brenghen alle het swaere geschut, in- 
sonderheyt de metale stucken, welck van de forten aldaer eenichsints gemist 
can werden, gelijck mede goede pertye boscruyt, omme onse schepen, die 
daervan niet wel versien sijn, extraordinaerlijck te mannen.

In ons Casteel Amboyna adi 18 Februaryo 1619.
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287. — MOLUCQUES.
AEN DEN HEER GENERAEL REAEL, PER DE TWEEDE EXPRESSE PRAEUW, 

19 FEBR. 1619.

288. — BANDA.
AEN DEN COMMANDEUR WILLEM JANSZ., PER ’T VEROVERT FREGAT BIMA, 

20 FEBR. 1619.

Desen gaet met het fregat Binia> welck U. E. toesenden omme in Banda 
gebruyckt te werden, gelijck mede gevanghen Portuguesen. Den coopman, 
schipper ende matrosen, soo mense daer ontberen can, gelieve U. E. weder 
herwaerts te senden, opdat elck mach keeren daer hy bescheyden is, alsoo 
de schepen ’t volck niet wel ontberen moghen.

Den predicant van Soest senden mede om sijn ampt in ’t fort Nassau te be
dienen. U. E. gelieve daerteghens weder herrewaerts te senden Adam Isbrants, 
alsoo wy verstaen daer wel gemist can werden.

Nadat onse reyse na de Molucques tot noch toe om redenen uytgestelt is 
geweest, is goetgevonden, dat wy met het schip de 7>0z/tt/d’aenstaende nacht 
derwaerts vaeren sullen. De Heere geve ons geluck ende behouden reyse. Wy 
hoopen eerlange weder hier te keeren ende dat de vloote tegens hal ff Martius 
claer sijn sal. De schepen den Engel ende Hoorn sullen hier metten eersten

Het voorsz. is d’inhoude van ’t geene U. E. gisteren per expresse praeuw 
geadvyseert hebben, ende alsoo tsedert desen morgen goetgevonden is, dat 
wy ons met het schip de Trouwe na de Molucques transporteren souden, op
dat dies te eerder met U.E. ende den raetaldaer consulteren ende effectueren 
mogen, ’t geene in de tegenwoordige conjonctuere ten besten van de Generaele 
Compagnie gedaen dient, off per avontuere de voorsz. praeuw niet terecht 
quaem, soo is ’t, dat goetgevonden hebben, dese tweede prauw expresselijck 
derwaerts te senden, ten eynde dat U. E. hem by gebreck van d’eerste van 
dese tweede advyse dienen mach, seer vruntlijck versoeckende, dat beyde 
schepen St. Michiel ende de Morgenster re soo haest veerdich gemaeckt wer
den om herwaerts te comen als wy aldaer souden mogen arriveren, oft als 
U. E. vaerdich can sijn, om sich met d’ heer Admirael herwaerts te transpor- 
teeren, waeraen de Compagnie in dese tegenwoordige noot grooten dienst 
geschieden sall, ende sijt hiermede, E. erentfeste heer, andermael gegroet ende 
Godts genade bevolen.

In ’t Casteel Amboyna adi 19 February anno 1619.



Banda, 20 Febr. 1619. 515

i

/

i

verwachten. U. E. gelieve daermede sooveel volck te senden, als eenichsints 
van Banda gemist can werden, want alle onse schepen, gelijck U. E. weet, seer 
swack van volck sijn.

Midts desen senden voor ’t garnisoen van Banda thien vaten speek, U. E. 
recommanderende, alle de provisie tytelijck wel te doen menageeren ende 
iets voor noot te reserveeren, op avontuyr soo het geviel, dat onse forten ’t 
naeste jaer door eenich ongeval niet wel versien wierden, dat hem elck in dien 
gevalle een goet tijt behelpen mach.

In ’t Casteel Amboyna adi 20 February 1619.

289. — MEMORIE
DOOR DEN GENERAEL COEN OP SIJN VERTRECK NA DE MOLUCQUES 

IN ’T CASTEEL AMBOYNA GELATEN AEN D’ HEEBE COMMANDEUR
ARENT MARTSZ., DEN LUYTENANT GOUVERNEUR VAN SPEULT 

ENDE DEN RAET ALDAER SIJNDE, 20 FEBR. 1619.

Tegen hal ff Martius toecomende sullen U. E. alle onse schepen vaerdich 
ende seylreet maken, omme alsdan met den anderen naer Java te seylen, 
alsoo wy hoopen tegen die tijt hier weder te wesen, doch byaldien soo haest 
niet en quaemen, soo sult niet langer dan tot primo April naerons vertoeven, 
ende soo voor primo April niet compareren, met de gehele vloot de reyse 
naer Java vervoirderen ende ons aen ’t Westeynd van Madura by Mallemans- 
eylandt vinden off ons daer verwachten tot omtrent primo Mej-o.

Maeckt dat alle de cassen, syde, sydewaeren, cleeden ende de camphor 
gevisiteert ende gelucht werden, schepende alles, gelijck mede alle de nagelen, 
nooten ende foelie, Japans silver ende alle de realen van 8en die hier niet 
nodich sijn, in alsulcken schip off schepen, daer het best bewaert is ende de 
minste risico loopen sal, voor sooveel sonder verlet off belemmeringe van 
d’ oorlochschepen geschieden can.

U. E. sullen verdacht wesen, dat de Jager ende Cleen Hollandia met ad- 
vysen, eenich geit ende goederen naer Patana ende Japan gesonden dienen, 
tensy wy in de Molucques ander gelegentheyt becomen, daertoe weynich 
apparentie is; derhalven soo wy voor primo April niet compareren, sullen 
U. E. naer Java vertreckende de voorsz. twee jachten off andere tot dien eynde 
na de Molucques senden, mits voor Patana omtrent 20 a 30.000 realen Japans 
silver daermede sendende ende voor Japan eenige peper, wat nagelen, een 
weynich rompen van nooten, eenighe oliphantstanden ende ’t gene voirder 
voor Japan dienstich in de schepen soud mogen wesen.

Soo ’tgeviele, dat d’ Engelsen hieromtrent quaemen, ende dat stereker
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dan ghyluyden te water souden mogen wesen, soo snit onse schepen in de bay 
op haer defentie houden, meerder macht verwachtende, mits op Hitto, Loehoe 
offCambelle goede pertye volck houdende, om d’ Engelsen vandaer te weeren 
ende voor te comen, voor sooveel eenichsints doenlijck is, dat syluyden aldaer 
geen plaetse begrypen, alle mogelijcke naersticheyt oock doende, dat geen 
nagelen becomen.

Soo d’Engelsen swacker comen, sullen U. E. in aller manieren ende met 
alle middelen trachten haerlieden te vermeesteren ende in U geweit te be
comen, ende ingevalle syluyden alsoo quaemen, dat qualijck geoordeelt cost 
werden wie boven andere advantagie haddc, souden wy wel geraden vinden, 
dat men d’ eere van onse natie bewaere ende met onse schepen t’ zee loope, 
omme d’Engelsen van ’t landt te weeren, voor te comen dat geen nagelen 
becomen ende haerlieden, advantagie op hun becomende, aen te tasten, dan 
met disavantagie off eenparige macht sult haer niet aentasten ende onse 
cleene verdeelde macht in de waechschaele niet stellen, maer op u voordeel 
ende defentie blyvcn, onse compste of meerder macht verwachtende.

Omdat wy gissen, d’Engelsen met al haer macht omtrent Bantham blyven 
sullen, sijn wy van meeninghe op ’t spoedichste van onse vloot derwaerts te 
vaeren; dan byaldien syluyden met al haer macht herwaerts quaemen, moeten 
wy trachten d’ selvige te verslaen (soo het sonder notabel nadeel van d’onse 
in ’t fort van Jacatra wesende, tytelijck gedaen werden can) eer onse macht 
naer Java vertrecke, doch soo ’t geviele, dat d’Engelsen uyt de wech liepen, 
omme ons van Bantham ende Jacatra te retardeeren, moet wel geleth worden, 
soo d’Engelsen te gelijck niet verslaen ende d’ onse van Jacatra niet haestich 
genouch seconderen connen, dat een van beyden wis nemen, ende alles niet 
versuymen, om alles te verrichten. Derhalven sullen de vrienden verdacht 
wesen, niet meer t’ onderstaen dan met de macht verricht can werden.

U. E. sy oock gerecommandeert te voirderen, dat dit nieuwe huys van 
casteel Amboyna op ’t spoedichste volcomentlijck brandtvry gemaeckt werde 
ende d’ heer luytenant gouverneur van Speult bevelen wy by desen mede, 
alle de huysen binnen ’t selvige casteel met pannen te doen decken.soo haest 
sulcx gedaen werden can.

Wy verstaen, dat den tijt van den luytenant gouverneur Speult in......... ’)
toecomende gaet expireeren, ende alsoo gaerne saeghen, dat syne E. hem 
weder opnieus verbonde, sal sijn E., daertoe genegen wesende (gelijck wy 
verhoopen) het gouvernement ende directeurschap van Amboyna waernemen 
ende daerin gecontinueert werden tot onser wedercomste alhier off tot naerder 
bescheet, welckwy in dien gevalle tot sijn E. contentement hoopen te geven.
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Nae ick verstae, soo is ’t seker, dat die van Loehoe, Cambello, Lucidi ende 
Eran immer soo secr als voor desen (onder eenen schoonen schijn, die t’ ons- 
waerts veynsen) tot d’ Engelsen ende andere vrembdelingen genegen blyven 
ende nae haer seer verlangende sijn, waerover te duchten is (de gelegentheyt 
becomende) dat het contract, metten anderen gemaeckt, effectueren sullen 
ende dat door de verlopene van Cambello, die d’andere daertoe ophouden, 
voeden ende styven. De voorneemste oorsaecken, welck die van de voorsz. 
plaetse daertoe moveren, sijn (na mijn opinie) ten eerste haere onversadige 
giericheyt ende ten tweeden, dat in haere troulose vrese hebben, wy trach
tende sijn haer t’ onder te brenghen (gelijck sy ons gaerne doen souden), 
waerover soecken haere populaire vryheyt oft veeleer moetwille met hulpe 
van Engelsen tegen ons te versekeren ende haer geltsucht te meer te voeden. 
Omme nu hierinne te versien, soud de beste remedie wesen, dat men d’Engel- 
sen van dese quartieren hielde; dan soo ’t geviele, dat hier quaemen eer wy 
hun t’eenemael connen weeren, sal mense in dien gevalle (gelijck vooren is 
geseyt) van landt moeten weeren. ’t Is apparent, soo de Cambellesen naer 
behooren gestraft ende weder op haer oude plaetse gebracht wierden, dat haer 
d’andere ontsien souden eenich acces aen d’Engelsen te geven, doch met 
een discrete lanckmoedige behendicheytsullen U. E. trachten de beste oirboir 
daerinne tc schaffen ende de Cambellesen weder op haer oude plaetse onder 
ons fort, is ’t doenlijck, te brengen. Ick laet my voorstaen, dat wy sonder de 
uytterste remedie te gebruycken, daertoe niet comen sullen, soolange de trou- 
loose eenige hoope op d’Engelsen behouden, doch evenwel vinde voor dees 
tijt gants niet geraden, dat men d’ uytterste oft de hertste remedie gebruycke, 
om die van Loehoe, Lucide ende Eran niet op te hitsen ende niet te dringen 
het uytterste in dese tijt tegen ons oock te versoecken. Dan evenwel bevelen 
U. E. in dese saecke meer discrete hardicheden dan soete versoecken ende 
schenkagien te gebruycken, opdat de moetwillige nae haeren aert niet trotser 
werden ende haer niet voor laeten staen, dat hun ende d’Engelsen ontsien.

Alsoo niet connen weten, oft hier dit jaer Engelsen comen sullen, veelmin 
wanneer haer te verwachten hebben, dunct my best te sijn, om byderhant te 
wesen, het volck soo langhe op Loehoe ende Cambello te houden als doen
lijck is, want de Engelsen a 1’improvisto comende, haer anders te lande vast 
souden mogen maken, eer men van ’t casteel by haer soud connen comen; 
doch vermits seer wel gelove, beswaerlijck veel volck lange op Loehoe en 
Combelle gehouden can werden, te meer het d’een ende d’ander vervelen 
sall, soo willen U. E. aen onse opinie niet binden ende geen tijt limiteeren, 
maer sullen de vrienden daerinne disponeren, sooals na den tijt ende gelegent
heyt van saken ten besten gedaen dient ende gedaen can werden.

Wy bevelen U.E. de gedebaucheerde oft onstichtich ende ontuchtich levende
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VOOR DEN COMMANDEUR ARENT MERTSZ., 20 FEBR 1619.

Alsoo ten dienste van de Generaele Compagnie goetgevonden is, dat wy 
ons met het schip de Trouw na de Molucques transporteren sullen, waerover 
hoochnodich is, dat van den E. heer generael Reael een bequaem gequalifi- 
ceert persoon gestelt ende geauthoriseert werde, omme als commandeur in 
onse absentie over de vloote, die hier tegenwoordich is ende de schepen, die 
noch souden mogen comen, te commanderen, goede ordre te onderhouden 
ende doen onderhouden, soo is ’t, dat van de bequaemheyt ende suffisantie 
van den E. Arent Mertsz. wel geïnformecrt ende ons genouchsaem bekent 
sijnde, denselven gecommitteert ende geauthoriseert hebben, committeeren 
ende authoriseeren mits desen, omme als commandeur over alle de schepen, 
die hier tegenwoordich sijn ende noch souden mogen comen, tot onser weder- 
compste oft de compste van den heer generael Reael te commanderen, alle 
goede ordre t’onderhouden ende doen onderhouden ende voirder den dienst 
ende welstant van de Generaele Compagnie waer te nemen ende te bevoir- 
deren, gélijck hem per besondere instructie hebben gelast.

Derhalven ordonneren ende bevelen aen alle d’oppercoopluyden, schip
pers, alle officieren, soldaeten ende bootsgesellen in de tegenwoordige vloote 
ende die noch souden mogen comen, wesende niemant uytgesondert, den 
voorsz. Arent Mertsz. voor haeren commandeur t’ erkennen, respecteren ende 
obedieeren, alsoff wy selffs present waeren.

Aldus gedaen in ’t Casteel Amboyna adi 20 February anno 1619.

Nederlantse vrouwen met eerste gelegen theyt naer Java te senden, omme van 
daer voorts naer ’t patria versonden te werden.

Onder correctie van beter gevoelen, is onse meninghe het continucle quart- 
werek t’ onser wedercompste alhier aff te schaffen. Derhalven soo ’t geviel, dat 
vooreerst niet weder quaemen ende de tijt ons drongh, naer Java te loopen, 
sullen U. E. in desen gevalle het continueele quartwerek suspenderen, ten- 
waere den tijt anders vereyschte.

Actum in ’t Casteel Amboyna adi 20 Februaryo 1619.
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291. — MOLUCQUES.
AEN DEN HEER GENERAEL REAEL PER EXPRESSE BOOT MET DE DERDE 

ADVYSEN, 3 MAART 1619.

Met de tweede expresse prauw van Amboyna nae de Molucques gedepe- 
cheert, hebbe geadviseert, hoe goetgevonden was, dat wy ons met het schip de 
7>wzw(terwyleonsc vloote in Amboyna versamelt ende geprepareert wierde) 
naer de Molucques transporteren souden, omme t’ eerder met U. E., d’heer 
Admirael ende raet aldaer te consulteren ende effectueren, ’tgeene in de tegen
woordige conjoncture ten besten van de Generaele Compagnie gedaen dient. 
Op 20 February passado sijn dienvolgende van Amboyna vertrocken, hebben
de aen den Commandeur Arent Martsz. ordre gelaeten, de vloote tegen halff 
Martius seylreet te maken ende naer ons niet langer als tot primo April te 
vertoeven, ende soo wy alsdan in Amboyna niet en quaemen, dat hy in dien 
gevalle met alle de macht nae Java soud loopen ende ons aen ’tWesteynd 
van Madura by Mallemanseylandt vertoeven, alsoo verhoopten tydelijcken 
weder by hem te keeren, doch vermidts door stilte ende contraryewint tot 
noch toe d’eylanden van Oby niet hebben connen beseylen, waerdoor ons 
soo weynich tijt resteert, dat te duchten is, naer de Molucques voortvaerende, 
soo haest als het behoort by onse vloote niet souden connen keeren ende 
’tprincipael versuymcn mochten, soo is ’tdat goetgevonden hebben, geen 
tijt meer te versuymen ende dese derde depesche met een boot overBatchian 
naer de Molucques te doen. By gebreck van de 2 voorgaende gelieve U. E. 
sich van de nevensgaende copyen te dienen, ende opdat U. E. van alles vol- 
comclijck in tijts geïnformeert mocht werden, sijn wy midts desen expressc- 
lijck derwacrts sendende Pieter de Carpentier ende Pieter Dircksz., opper- 
coopluyden, dewelcke, als die overal present sijn geweest, alles kennelijck is. 
U. E. sal door haer verstaen, hoe de geheele Indische staet van de Generaele 
Compagnie (des Godt genadelijck gelieve te verhoeden) verlooren sy, byaldien 
in haeste d’Engelsen met soo grooten macht niet besoecken, dat desterckste 
mogen wcsen, ende alsoo dit sonder U. E. ende de vrunden hulpe vandaer 
niet gedaen can werden, connen de heeren hieraen affmeten, hoe hoochnodich 
ende dienstelijck het zy, dat U. E. ende de heer admirael Verhaegen hun op 
’t alderspoedichstc met alle de schepen, die dacr sijn, by onse vloote naer 
Amboyna vervougen ende dat met sooveel volck ende alsulcken grofifgeschut, 
als cenichtsints van de Molucques gemist can werden, omme onse schepen 
daermcde te versterken, alsoo die niet dan weynich ende datseer slecht volck 
hebben.

Wy sullen ons voirder tot het raport van de voorsz. persoenen gedragen. 
U. E. gelieve haer gehoor, credit ende geloove te geven, oockalculcken ordre
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292. — MOLUCQUES.
AEN DEN HEER GOUVERNEUR JAN DIRCKSZ. LAM, PER DE BOOT, 

3 MAART 1619.

te stellen, dat naergecomen werde ’t geene haer voirder per instructie gelast 
is, wacraen de Compagnie dienst ende ons vrientschap geschieden sal.

Om de boot van Batchian te vertoeven, sijn wy van meeninghe noch drie a 
vier dagen ten langsten by te houden ende alsdan weder naer Amboyna by 
de vloote te keeren, omme voorts hal ff Meert ofte primo Aprill ten langsten, 
gelijck vooren is geseyt, van daer naejava te vertreckcn,ende alsoo verhoopen, 
dat U. E. d’heer admirael Verhagen met goede hulpe tegen die tijt ofte eer 
by de vloote sullen sijn, sullen desen eyndigen ende ons voorts aen ’t rapport 
van onse gecommitteerde gedragen.

In ’tschip de Trouwe, in see op 5 mylen S. S. West van 
vende, adi 3 Marty 1619.

'A

Voor de derde reyse sijn wy nu aen den E. heer generael Reael ende de raet 
aldaer sendende d’ advysen, hoe wy met d’ Engelsen ende die van Jacatra in een 
generaele oorloch geraeckt sijn, het schip den Swerten Leeuw genomen is, wat 
dien voirder aengaet ende hoe nodich het sy, dat met alle onse macht op ’t al- 
derspoedichste weder naejava keeren, ende alsoo deselve advysen U. E. ont- 
wijffelijcken mede wel geworden sullen, hebben wy dieshalven geen besondere 
replicatie gedaen, ’twelck ten goede gelieve te verstaen. Desc gaet alsnu met 
de E. Pieter de Carpentier ende Pieter Dircksz. oppercoopluyden, welck ex- 
presselijck gesonden hebben, omme de heeren mondeling naerder t’ infor
meren ende van daer te voirderen ’t geene den welstant van de Generaele 
Compagnie vereyscht. U. E. gelieve deselve te adsisteren ende in alles behulp- 
saem te wesen, daer sulcx vereyscht soude mogen werden. De Compagnie 
sal daeraen grooten dienst ende ons sonderlingc vrientschap geschieden.

Insonderheyt recommanderen U.E., ons te adsisteeren met sooveel volck, 
groff geschut ende kruyt, als eenichsints van daer gemist can werden. Onse. 
schepen hebben weynich kruyt. Sy sijn oock seerswack van volck ende het 
volck, dat hebbende sijn, ist meest jonek ende onbevaeren. Derhalven laet 
doch niet, ons wat te helpen ende U. E. soo seer te benouwen als eenichsints 
geraden sy, opdat in de cere van de victorie mede perticipeere.

In ’t schip de Trouw, in zee Z. Z. W. van Oby 5 mylen in stilte dryvende, 
adi 3 Maert anno 1619.
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Eerstelijck sullen U. E. cF E. heeren generael admirael Verhaegen ende 
de raden volcomentlijck informeren, wat in Java gepasseert is, hoe de saecken 
daer staen ende hoe noodich het sy, dat wy derwaerts met den aldereersten 
varen met soo grooten macht als eenichsints byeen connen versamelen, pro- 
curende niet alleen, dat d’E. heer generael Reael ende admirael Verhaegen 
haermet den aldereersten herrewaerts gelieve te vervoeghen met de schepen 
de Morgensterre ende St. Michiel, maer dat ons daermede oock toegesonden 
werde tot versterckinge van onse vloote sooveel volck, cruyt ende groff ge
schut (insonderheyt het metalen geschut, dat de Mayores ontbieden) als van 
de forten aldaer gemist can werdten.

Ende byaldien d’E. heer generael Reael endeadmirael Verhaegen meteen 
van de voornoemde schepen naer Amboyna vertrocken waeren, sullen U. E. 
met het ander ende sooveel volckx, cruyt ende groff geschut, als van de 
Molucquen gemist can werden, op’t spoedichste naer Amboynakeeren, reke- 
ninge makende, dat van meeninghe sijn, niet langer dan ultimo Maert in Am
boyna te vertoeven; ende alsoo tegen die tijt daer niet comen condt, sult U. E. 
alsdan aen ’t Westeynd van Madura by Mallemanseylandt vervoeghen.

Wy belasten U. E. mede, soo het de tijt toelaet, alle de forten, comptoiren 
ende plaetsen van de Molucques te besoecken ende ons van elex mede te 
brengen den staet van alles, niet uytgesondert, namentlijck pourtraickt ofte 
ontwerp naer ’t wesen ende gestaltenisse van alle d’eylanden, forten ende 
casteelen van de Molucques, soowel die wy als die de vyanden besetten, met 
alsulcke beschryvinghe daerby als becomen condt.

Item den staet van ’tcapitael als cargasoen, amonitie van oorloge, vivres 
ende alles wat op de forten ende comptoiren in de Molucques is.

Item monsterrolle van alle het volck in dienste ende onder de jurisdictie 
van de Generaele Compagnie op alle forten van de Molucques wesende, als 
wat gevangenen daer sijn ende hoe sterek van volck d’inwoonders op alle 
plaetsen sijn, gelijck mede de generaele ende de perticuliere geslooten 
boecken van de negotie van de Molucques, soo die veerdich sijn.

Insonderheyt bevelen U. E. op den alderhoochsten, mede te brengen, ofte 
ordre te geven dat U. E. metten eersten naergesonden werden alle de boecken 
der rekeninge van ’t volck tsedert den jaere .... J) tot nu toe, by de heeren 
Mayores soo lange ende dickwils ontboden, ende byaldien dese boecken noch
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niet veerdich waeren, soo sult van onsentwegen vervorderen, dat iemant daer- 
toe expresselijck gelast werde, op peene dat by gebreke arbitralijckcn gestraft 
sal werden.

Wy sijn van meninge 't jacht Hollandia nae Patana te senden ende ’t jacht 
de Jager nae de Molucques, om voort van daer naer Japan te vaeren ende 
onse schepen te waerschouwen, hoe haer van d’Engelsen sullen wachten ende 
waerhun by ons vervougen sullen, doch soo daer eenighe gelegentheyt in de 
Molucques is, daermedc datelijck op u compst in de Molucques van daer nae 
de Manilhas gesonden can werden, sullen U. E. vervoirderen, dat derwaerts 
met alderyl alle behoorlijeke advysen aen onse vlootc gesonden werde, met 
expresse ordre, dat sylieden van Patana offandre plaetsen sooveel rijs ende 
alle andere provisie medebrengen als becomen connen.

D’ heer gouverneur van de Molucques, den directeur, alle oppercoop- 
luyden, capiteynen ende allen anderen, die sulex aengact, sullen U. E. van 
onsentweghen aenseggen, dat alle haer provisie, vivres ende amonitie van 
oorloghe wel menageren ende soolanghe doen strccken ende voor noot reser- 
veeren, als eenichsints doenlijck is, opdat haer sulex niet come te gebreken, 
oft geviele dat sylieden door ecnich ongeluck (als niet verhope) ’t naeste jaer 
niet geprovideert en wierden.

Drie a vier daegen sullen wy hieromtrent na de boot ofte U. E. ad vijs van 
Batch iaën vertoeven.

Alsoo die van Loehoe, Cambello ende haerc consorten seer genegen tot 
d’Engelsenblyven.ende veel nagelen opBlaeu ende Bouro vervoeren, alwacr 
deselve door Maccassaren, Javanen ende andere vrcmbdelingen opgccocht 
ende vervoert werden, gelijck verleden jaer goede pertye nagelen in Java ge- 
sien hebben ende alsnu sijnder weder verscheyden joneken in Blaeu ende 
Bouro, daer van Banda oock nooten ende foelie ende ontwijffelijck weder van 
Loehoe ende Cambello veel nagelen gebracht sullen werden, soo is ’t, dat 
U.E. bevelen den heer generael Reael, den admirael Verhaegen ende in haer 
absentie den heer gouverneur Lam hiervan t’ informeeren ende te voirderen, 
dat haer E. ofte U. E. hierinne by den coninck van Ternate alsoo handelen, 
dat in voorsz. gebreck volgens contract behoorlijck versien werde, want anders 
genootsaeckt sullen sijn, daerop alsulcke ordre te stellen, dat het ieder voor 
een notabel exempel diene. Staen die van Loehoe ende Cambello onder den 
coninck van Ternate, dat hy haer dan straffe over het contract inct d’En
gelsen gemaeckt, ende over het vervoeren van de naegelen op Blauw ende 
Bouro. Maeckt, dat wy met geen praetjens gepaeyt werden, ende soo ghy- 
lieden geen ander bescheyt becomen cont, protesteert by den coninck van 
Ternaten ende den synen, niet qualijck te nemen d’ordre, die wy over de 
saké in dien gevalle geven ende op ’t alderrigoureuste, om een eyndedaervan

Al
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Gisteravont sijn hier Godt loff inct het schip de Trouwe wel aengecomen, 
ende is door Symon Colijn behandicht U. E. aengename van ditto 7 stantis, 
waerdoor met leetwesen syne indispositie verstaen hebben. Het compt in 
dese conjunture (nu elckanders hulpe soo hoochnodich van doen hebben) 
heel qualijck: dan den wille Godts moet geschieden. D’Almogende biddende 
U. E. alsulcke beterschap ende goede dispositie te geven als self ter salicheyt 
wenschende is ende ’t gemeene beste nu vereyscht.

Dewyle U. E. met twee expresse praeuwen van Amboyna gesonden, de 
tegenwoordige standt van de Generale Compagnie soo breet geadvyseert 
hebben als de noot de saecke vereyschte, hadden wy wel verhoopt, dat onse 
advysen daerop niet discorderen, maer U. E. selfs mede met ons geoordeelt 
hebbe soude, dat het meer dan noodich waere dat wy gesamenderhandt met 
alle de macht na Java liepen, omme ’t gemene besten tegen d’Engelsen ende 
andere vyanden te mainteneren. Dan alsoo nu verstaen datter goede appa- 
rentie was, dat men dit jaer ongeveerlijck duysent bhaeren nagelen van de 
Moluques becomen soude, ende U. E. daerover geresolveert sijt het schip de 
Morgeiisterrc tot in Mayo oft Juny op te houden omme daerinne te doen 
schepen de nagelen die men naer ’tvertreck van St. Mie hiel becomen mocht, 
hebben wy dit poinct de presente raden mede voorgedragen ende neffens de 
generaele stant te kennen ghegeven. Naer consideratie van de saken isander- 
mael verstaen dat d’Indische staet van de Generale Compagnie der Verenichde 
Nederlanden onse meesters (des Godt genadelijck gelieve te verhoeden) ver
loeren sy, soo wy d’Engelse met soo grooten macht niet besoecken dat de 
sterekste mogen wesen, ende alsoo d’Engelsen 18 schepen sterek waeren, 
doen wy van Java vertrocken, waertegen wy alle de gereetste schepen bij den
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tc krygen, stellen sullen, alsoo niet van meeninge sijn, de moetwillicheyt van 
die van Loehoe, Cambello ende haere consorten langer te gedoogen.

Omme de sagu van Xulla ende Telliaba te haelen, sullen haer de vrienden 
met prauwen ende corcorren behelpen moeten, alsoo daertoe geen schepen 
ontberen mogen.

Actum in ’t schip de Trouzue in zee omtrent 5 mylen van Oby adi 3 Meert 
anno 1619.
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anderen brengende niet meer dan 14 versamelen connen, hebben dieshalven 
met ad vijs van de presente raden goetgevonden het schip de Morgcnsterre 
met dese expresse (als oock alle andere, die daer souden mogen wesen, ofte 
commen mogen) herwaerts t’ ontbieden. Derhalven willen U. E. vrientlijck 
gebeden hebben, dadelijck op den ontfanek van desen ordre te geven, dat 
onse ordre naergecomen ende ditto schip de Aforge/isterre neffens Sf. Michiel 
met alle andere op ’t alderspoedichste naer Amboyne gesonden werden, met 
last soo voor prymo April in Amboyne niet commen conden, dat haerdan in 
aller ile by Mallemans eylant aen ’t Westeynde vanMadura vervoughen. Het 
soude my neffens U. E. seer lieff wesen, dat met de voorsz. schepen alle de 
nagelen van de Molucques becommen mochten; dan dewyle Godt betert soo 
swack van schepen sijn dat sulex niet geschieden can, offde gantsche staet 
van de Generale Compagnie sonde daerdoor gepericuleert worden, moet ’t 
swaerste ’t meeste wegen, ende alsoo ons eenen goeden raet immers soo 
noodich als groote macht is, wil ick U. E. by desen, ende oock d’heer admi- 
rael Verhaegen andermael seer vrientlijck gebeden hebben ons in desen stant 
niet verlegen te laeten, maer met haerE. persoonen ende goeden raet te hulpe 
te comen, ende dat met de voorsz. schepen op ’t alderspoedichste, soo het 
haer E. dispositie eenichsints toelaet. Ick weet wel als die het mede besocht 
hebbe, dat d’incomodite d’indispositie te meer beswacrt; dan wat sal men 
doen ? de saké vereyscht het ende sal U. E. daer teghen gelieven te conside- 
reren de groote dienst die haer E. persoonen, met de voorsz. schepen com- 
mende, de Generale Compagnie doen sullen.

Den 7C deser sijn van hier met een praeuw naer de Molucquen vertrocken 
Pieter de Carpentier ende Pieter Dircksz. oppercoopluyden met onse derde 
advysen in zee onder Oby met de boot van ’t schip de Trouw gesonden. Sy 
sullen U. E., als overal present geweest sijnde, van alles volcomelijck infor
meren connen. U. E. gelieve haer gehoor ende gelove te geven, gelijck mede 
ordre daer ’t behoort dat naegecomen worde ’t geene hun vorder per instructie 
gelast is; doch insonderheyt datter tegens onse nevensgaende ordre (die ons 
den noot ende eys van saken heeft doen geven) geen schepen opgehouden 
werden. De copie van ’t geene met haer opnieus geschreven hadde, gaet 
neffens desen, ende opdat seker mogen gaen in ’t geene den dienst ende wel- 
stant der Generale Compagnie vereyscht, hebben wy gcresolveert d’antwoort 
op desen alhier te verwachten, soo lange den tijt lyden wil; derhalven gelieve 
U. E. brenger deses dadelijck weder herwaerts aen te depecheren.

Naerdat onse autentieque commissie aen U. E. secretaris getoont hadden, 
is ons volgens U. E. ordre overgelevert d’acte daermede U. E. ons is resig- 
neerende ende opdragende het ampt van Gouverneur Generael. D’Almogende 
Godt geve dat hetselve tot sijns naems prijs ende eere, ende welstandt der
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295. — MALEYO.
AEN D' HEER JAN DIRCKSZ. LAM, VICE GOUVERNEUR OVER DE MOLUCQUEN, 

10 MAART 1619.

Onse jongste is geweest per Pieter de Carpentier ende Pieter Dircksz. onse 
gecommitteerde. Tsedert sijn hier Godt loff met het schip de Tron wel aen- 
gecomen, ende alsoo door missive van d’ E. Heer Generael Reael van dato den 
7 stantis verstaen, hoe sijn E. niettegenstaende onse voorgaende advysen van 
meyninge was, het schip de Morgensterre tot Mayo ofte Juny op te houden 
omme daerinne te doen schepen goede partye nagelen, die men tegen die tijt 
verhoopt te becomen, hebben wy met advijs van de presente raden goed
gevonden, dese wederomme met advyse naer de Molucques om voorsz. schip 
ende alle andere secoursen te seynden, ende opdat sekersouden mogen gaen, 
hebben wy expresse acte van authorisatie aen Pieter de Carpentier ende Pieter 
Dircksz. onse gecommitteerden gesonden, omme te vorderen ende ordre te 
geven dat het schip de Morgensterre soo wel als SZ MicJiiel ende alle and re

Generaele Compagnie bedienen moghe, gelijeke na schuldigen plicht ende 
uytterste vermogen trachten sullen te doen.

Wy verhoopen van Amboyne naerTelliaboeen jachtomdesagu teseynden; 
’t en sal niet naergelaten worden soo ’t eenichsints geschieden can.

Met de Trouwe hebben 20 lasten rijs, 15 vaten speek, pertye cleeden ende 
andersints als per factuere (onder de Carpentier) voor de Molucques gebrocht, 
dan alsoo de tijt niet toe en laet ditto schip voort te laten seylen, hebben ordre 
gegeven dat het voorsz. cargasoen in Batchan gelost werdt.

Op de verlossinge die in Banda gedaen dient, als oock van ’t volck dat van 
daer gemist can werden, hebben ordre gegeven. Soo wy geen volck noch cruyt 
t’onser hulpe van de Molucquen becomen connen, sullen patiëntie moeten 
hebben, doch recommandere U. E. andermael de saecke soo nauw t’ over
leggen als doenlijck sy.

Wy verstaen dat op Maleyo een goet getal metalen halve cortouwen leggen 
daervan wel eenige gemist connen werden. U. E. gelieve deselvige volgens 
ordre van de heeren Mayores mede na de vloot te seynden, mits dat het sonder 
verlet van tijt geschiede.

U. E. gelieve ons oock te laeten weeten ofter in de Molucquen geen geit 
van noode sy. In ’t schip de Trouwe is een kist, die anders, des niet noodich 
wesende, weder terugge gebracht sal werden.

Batchan desen 10 Martio 1619.



Ml 1

526 Maleyo, 10 Maart 1619.

296. — MAKJAN.
AEN Srs. PIETER DE CARPENTIER ENDE PIETER DIRCKSZ., OPPERCOOP- 

LIEDEN, 10 MAART 1619.

Ghisteravondt sijn alhier Godt loffwel aengecomen ende is ons geworden 
eene missive door d’E. heer generael Reael den 7cn deser op Noffecja ge
schreven, waerdoor verstaen sijn E. ordre gegeven hadde, dat het schip Ó7. 
Michiel den 11 stantis van daer naer Amboyne vertrecken sonde, doch dat 
van meyninge waeren de Morgensterre tot Mavo ofte Juny op te houden, 
omme daerinne te doen schepen goede pertye nagelen, die men verhoopte 
tegens die tijt te becomen. Ick hebbe de saecke den raet voorgedragen ende 
is eenstemmelijck voor goet verstaen ende gearresteert, dat voorsz. schip noch

II
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op ’t spoedelijekste tijtlijeken van de Molucques na Amboynagesonden werde 
sonder dat mense om nagelen oft andersints ophoude. Wy recommanderen 
U. E. ditto ordre in haer absentie te doen executeeren, want de welstant van 
de Generale Compagnie ’t selvige alsoo vereyst; sal oock gelieven een goet 
deel van de metalen halve cartouwen die op Maleyo leggpn, van daer wel ge
mist connende werden, mede te seynden, gelijck oock sooveel volck ende cruyt 
als eenichsints van de forten aldaer gemist can worden.

Voor desen hebbe U.E. van Java toegesonden copie van drievoudige auten- 
tijcque commissie die my van de heeren Mayores als gouverneur generael toe
gesonden sijn. Daer deselvige door onse gecommitteerden niet gepubliceert 
sijn, ende den eet van getrouwicheyt noch niet gedaen is, sal U. E. gelijck hem 
by dese bevelen, hetselvige laeten doen, een ider in dienste van de Generale 
Compagnie wesende den eet afnemen, mitsdien oock als raet van Indien in 
handen van onse voorsz. gecommitteerde deposeren.

Door missive van d’E. Heer generael Reael verstaen wy datter goede ap- 
parentie was, dat men dit jaer ongeveerlijck duysent bhaeren nagelen van de 
Molucques becomen soude. Wy recommanderen U. E. de goede bant daeraen 
te houden, dat deselvige ingecoft ende ontfangen worden, gelijck mede dat 
ditto nagelen ter bequaemster plaetse tot de compste van onse schepen van 
de Manillas oft andre tegen ’t naeste jaer bewaert worden, ende dat brantvry 
soo eenichsints geschieden can. ’t Waere my lieff geweest, dat alle de nagelen 
dit jaer hadden mogen becomen. Dan de vyandt is soo machtich ende dringt 
ons soo hart, dat alle schepen byeen moeten vergaderen die becomen con- 
nen. Wasser eenigen raet omme de vloot van de Manillas te becomen, wy en 
souden niet eene van die achterlaten, want sullense alle van noode hebben.

In Batchan adi 10 Martyo 1619.
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297. — COMMISSIE
AEN PIETER DE CARPENTIER ENDE PIETER DIRCKSZ. GESONDEN, 

10 MAART 1610.
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Pieter de Carpentier ende Pieter Dircksz. onse gecommiteerden voor dese 
na de Molucques gesonden, werden gelast ende geauthoriseert, lasten ende 
authoriseeren haer by dese, op ’t alderspoedichste van de Molucques naer

geen andere schepen om geeninge saken achterlaten sullen. Derhalvcn gaet 
dese per expresse om voorsz. schip de Morgenstarre ende alle andere ander- 
mael vandaer t’ ontbieden. Wy hebben ’t selvige wederomrnc met nieuwe ad- 
vysen met aller beleeftheyt aen d’E. heer generael Reael ende den admirael 
Verhaegen versocht, gelijck mede dat hare E. met den eersten mede gelieven 
te comen, doch belasten ende bevelen U. E. by desen wel expresselijck te 
voirderen ende soo te handelen, dat wy de voorsz. schepen St. Michiel ende 
de Morgenstarre voor prymo April in Amboyne becomen. D’acte van autori
satie die daertoe vereyscht soud mogen werden, gaet nevens dese. Worden 
U. E. genootsaect dat in ’t werek te stellen en voor den dach te brengen, soo 
vertoont ende versekert d’E. heeren generael ende admirael Verhaegen, dat 
ons de uytterste noot om seker te gaen daertoe gedrongen heeft, dat sulex 
om ’t gemeene best geschiet ende geensin ts door eenige passie. Ick sal my 
oock verlaeten dat ditto heeren generael Reael ende admirael Verhagen met 
de voorsz. schepen mede comen sullen. Laet niet U. E. devoir daertoe te 
doen, want de noot ende de gemeene welstant, als U. E. weet, sulex vereyscht.

Den brenger deses ten waere hy te lange tardeerde sullen hier weder ver
wachten omme van voorsz. schepen niet gefrusteert te werden.

Alsoo ons d’ E. Heer Generael Reael door schriftelijcke acte aen syne 
secretaris gesonden het ampt van ’t generale gouvernement geresigneert heeft 
nadat onse drievoudige autentike commissie aen ditto secretaris getoont had
den, sullen U. E. overal daer passeeren sult, de copyen van voorsz. drievou
dige commissien doen publiceeren ende een ider in dienste van de generale 
Compagnie wesende den eedt van getrouwicheyt affnemen, in maniere als die 
achter den artyckel met de jongste schepen gecomen staende is, ende ter 
plaetse daer U. E. niet en compt, oft soo het den tijt anders niet en lijt, sal de 
Heer Gouverneur Lam ’t selvige doen, mits dat hem den eedt als raet van In
dien mede afneempt.

Het fregat door U.E. met advysen van Batchan t'seewaert gesonden heeft 
ons gemist, verhoope dat in Amboyna wel arriveeren sal.

In Batchan adi 10 Martyo 1619,
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Het voorgaende is ’t geene alsnu aen d’ E. Heer Generael Reael met de 
vierde expresse schryvende sijn, ende alsoo niet anders aen U. E. t’ innovee- 
ren hebben, sal hem gelieven ’t voorsz. voor de syne te houden, andermael 
seer vrientlijck versoeckende dat U. E. neffens d’ E. Heer Generael met de 
schepen deMorgenstcrre ende Si.Michielop ’t alderspoedichste nae Amboyne 
by onse vloote t’ onser hulpe gelieve te comen. De Compagnie sal daeraen 
grooten dienst ende ons sonderlinge vruntschap geschieden.

Actum in Batchan adi 10 Martio 1619.

299. — Sr. DANIËL VAN DER HEGGHEN,
OPPERCOOPMAN OP ST. MICHIEL, LEGGENDE ONDER MAKJAN, 

10 MAART 1619.

298. — AEN DEN HEER ADMIRAEL VERHAEGEN
IS GESONDEN EEN MISSIVE VAN DESELVE TENEUR, ALS DEN 10 DESER 

AEN D’E. HEER GENERAEL REAEL GESCHREVEN IS, 
MET VOLGENDE APENDICX.

i

V

Gisteravont met schip de Trouw hier te reede comende is my U. E. missive 
den 8 deser van Taffasoha geschreven wel behandicht ende hebbe seer geerne 
verstaen U. E. behouden arrivement met het schip Si. Michiel aldaer, gelijck 
mede dat alreede ingenomen hadde 153 bharen nagelen, ende noch goede 
pertye meer van Taffasoha verhoopt te becomen, soo daer noch eenige daegen 
vertoeven mochten. De goede hoope is my hertelijcken lieff, dan wysijn Godt 
betert, soo swack, ende d’Engelsen metten aldereersten besoecken moeten, 
oft de generaele staet van de Compagnie soud duysent perijkelen loopen. 
Derhalven gaet dese advyse per de vierde expresse om alle de schepen van 
daer t’ontbieden, ende wy belasten U. E. ende de schipper mits dese wel

Amboyne by onse vloote te doen vertrecken de schepen Si. Michiel ende de 
Morgenstcrre, alsoock alle andere meer, die in de Molucques souden mogen 
wesen, oft corteling comen mochten. Derhalven ordonneren alle oppercoop- 
luiden ende schippers van de voorsz. schepen ende alle andere, die het aen- 
gaet, d’ordre van onse voorsz. gecommitteerden nae te comen, ende haerlie- 
den sonder delay op ’t alderspoedichste in Amboyne te vervougen.

Actum in Batchan adi 10 Marty 1619.
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300. — Sr. MAURITIUS VAN OMMEREN,
COOPMAN OP MACKJAN, 10 MAART 1619.

301. — ORDRE

i’

AEN PIETER DE CARPENTIER ENDE PIETER DIRCKSZ., OPPERCOOPLUYDEN, 
GESONDEN, 11 MAART 1619.

expresselijck op ’t spoedichste nae Amboyna by de vloot teseylen. Het schip 
de Trouw heeft hier noch omtrent vier dagen werck. Snit daerop wat gissinge 
mogen maken opdat wy gesaemenderhant in Amboyna by de vloot mogen 
comen. Voor prymo April moeten daer wesen, oft souden te laet comen.

Actum in Batchan adi 10 Martio 1619.

Pieter de Carpentier ende Pieter Dircksz., oppercoopluyden, worden gelast 
ende geauthoriseert, lasten ende authoriseren hen by desen van de forten, 
comptoiren ende plaetsen, in de Molucques wesende, te lichten ende op ’t 
spoedichste met d’eerste schepen na Amboyna te seynden tot versterekinge 
van onse vloote sooveel volex, alsulcke groff geschut ende cruyt als sylieden 
met advijs van d’ heer luytenant gouverneur van de Molucques off de hooffden 
van elcke respective plaetse ende. presente raden, oordelen sullen dat van de 
quartieren gemist connen werden. Derhalven ordonneren ende bevelen aen 

31

Soo wy hier gisteravont met het schip de Trouwe arriveerden, wierd ons 
door Symon Colijn behandicht U. E. aengenaeme den 8 deser van Taffasoha 
geschreven, waerdoor seer geerne verstaen hebbe, dat aldaer goede pertye 
nagelen waert becomende. Godt geve dat het alsoo voorts mach gaen. Van 
de deden die U.E. eyscht hebben eenigesalampoeris,balattasende tancoulen 
met diverse andere medegebracht, doch alsoo de Trouzve door cortheyt van 
tijt niet verder seylen mach wort hier alles gelost, ende sal U. E. helpen ver- 
voirderen dat van hier becomé ’t geene noodich heeft. Adviseert ons met den 
eersten hoeveel nagelen dit jaer na gissinge verhoopt te becomen, alle moge- 
lijcke diligentie doende omme sooveele op te coopen als doenlijck sy.

Actum in Batchan adi 10 Martio 1619.
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302. — COMMISSIE, 12 maart 1G19.
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303. — ORDRE
IN BATCHAN AEN DEN COOPMAN JAN ADRIAENSZ. GELAETEN, 

14 MAART 1619.

I Dat ter bequaemste plaetse daerde Christenen wonende sijn metten eersten 
een bequaem huys sal doen maken dat voor een kerck, tempel ofte beethuys 
dienen mach, breet 5 vadem ende 10 vadem lanck, met wooninge voor een 
predicant ofte voorleser daeraen, ende dat soo verde van 't fort dat het by 
brant ofte anders ditto fort niet en verhindere.

Belasten ditto Jan Adryaensz. mede met den aldereersten sonder eenich 
delay met aerde te doen decken de solderingh van de kelder ofte packhuys 
in ’t fortBarnevelt wesende, ende dat omtrent een voetdick; in sulcker vougen 
besorght dat ditto kelder oft packhuys brandtvry sy. Den nieuwen rijs stilt 
dadelijck daerinne doen brengen, mits de kelder alvooren met plancken soo 
op de vloer als aen de muyre besorge, dat de rijs, cleeden ofte andere waeren

de voorsz. heer luytenant gouverneur van de Molucques ende alle andere 
datelijck effeckt te laeten sorteren, ’t geene in dese by voorsz. raden goet- 
gevonden sal worden.

Actum in Batchan adi 11 Maert 1619.

Alsoo op ’t versoeck ende ernstich aenhouden van den luytenant ende vaen- 
drich alhier vermidts d’expiratie van haeren verbonden tijt haer gelicentieert 
ende vergunt hebben t’ scheep te gaen, om daernaer verlost te moghen werden, 
het garnisoen van Batchan van een overhooft gedisprovideert is, endenodich 
geacht wert dat de voorsz. plaetse wederomme met een gequalificeert persoon 
versien werde, soo is ’tdat wy ten vollen onderricht sijnde van de goede quali- 
teyten van Dirck Nannincks, denselven hebben gestclt ende gecommitteert, 
gelijck wy hem stellen ende committeeren mits desen, voor vaendrich op 
Batchan voorsz., met volcomen last om over ’t fort ende garnisoen te com
manderen volgens syne instructie hem tot dien eynde gegeven. Belasten ende 
bevelen derhalven eenen iegelijcken den voorsz. Dirck Nannincks daervoor 
te respecteeren ende gehoorsamen.

Actum in Batchan adi 12 Martio 1619.
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304. — BANDA.

3

Item dat hy de Chinesen continueerlijck in ’t werck sal houden, ende soo- 
veele plancken ende swalpen sal doen saeghen als mogelijck is.

Actum ut supra.

AEN DEN VICE-GOUVERNEUR WILLEM VAN ANTZEN, PER PRAEUW, 
22 MAART 1619.
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van den damp der aerden ofte vochtichheyt van de muere niet beschadicht 
worden.

Den coninck heeft een seker metaele stuckxken te leen versocht. Als hy 
met sijn corcorre herwaerts uytvaert ofte uytseynt sult hem ’t selffde oft een 
ander dat bequaemelijck gemist can werden laeten volgen, ende als hy weder- 
omme keert affvoirderen.

Actum in Batchan adi 14 Martio 1619.

Door ’t jacht de Neptunes U. E. retardement verstaen hebbende sijn wy 
wat voor sijn persoon ende geselschap beducht geweest.

Den 7 passato hebben wy d’ heer commandeur Willem Jansz. met den 
Engel na Banda gesonden, omme de behoorlijcke verlossinge te doen, alle 
de nooten ende foelie daerinne te doen schepen ende voirder alle behoorlijcke 
ordre te stellen en doen onderhouden, met expresse last, dat men ditto schip 
den Engel ende oock het schip Hoorn op ’t alderspoedichste weder herwaerts 
senden sonde. Den 22 passato hebben derrewaerts mede gesonden het fregat 
Bima met seeckere gevangenen omme aldaer gebruyct te worden, ende sijn 
wy tsedert met het schip de Trouwe in Batchan geweest vanwaer den 20en 
deser met d’ heer generael Reael ende den admirael Verhaegen met het schip 
St. Michiel van de Molucques comende alhier weder gekeert sijn, meynende 
de schepen den Engel ende Hoorn hier te vinden, doch hebben geemandere 
tydinge vernomen, dan datgeene U. E. met de syne van den 14 Februaryo 
door ’t jacht de Vos aen d’ E. Heer Generael Reael is advyserende, niet con- 
nende bedeneken waer voorsz. schepen soo lange tarderen.

Door onse voorgaende sal U. E. wel verstaen hebben, hoe het schip den 
Szuarten Leeuw door d’ Engelsen voor Bantham genomen is ende sy gemeent 
hadden, haer met gewelt meester van onse gehele vloote te maken, maer dat 
het hun (Got loff) gemist is; ende alsoo van meeninghe sijn haer met den 
eersten weder te besoecken, is dieshalven den 7 deser weder een expresse met 
advysen na Banda gesonden, welcke hiermede confirmeeren, doch alsoo geen
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andere tydinge vernemen, gaet dese wederomme per expresse. Indien d’ En
gelsen aldaer met hun macht gecomen sijn (als niet en dencke) sal U. E. wel
doen ende ons datelijck daervan advijs geven, opdat ons daerna mogen regu- 
leeren, ende isser geen Engelse macht gecomen, sulex dat de voorsz. schepen 
Hoorn ende den Engel vandaer wel gemist connen worden, bevelen wy U. E. 
by dese deselvige (soo die noch niet vertrocken en sijn) datelijck herrewaerts 
te senden, en dat met sooveel volck als eenichsints van alle de forten gemist 
connen werden.

Wy hoopen dat U. E. hem vooreerst met het nieuwe gesonden fregat 
Bima wel sal behelpen, ende dat oock sonder de Nederlanders die op de fre
gatten gebannen sijn. Derhalven sult alle de Nederlanders die op galeyen oft 
fregatten gebannen sijn, metten eersten herrewaerts senden ende sich met 
de gevangen Spaignaerden, Portuguesen ende andere behelpen, ende soo daer 
mede eenige gevangen Engelsen sijn, sentse mede herrewaerts. Laet niet naer 
al waer ’t oock dat de schepen den Engelende Hoorn vertrocken waeren, midts 
deselvige met het fregat sendende soo het sonder perykel van d’ Engelsen 
geschieden can. Wy sullen ditto fregat datelijck weder derwaerts senden.

Door U. E. missive met de Vos aen d’ E. Heer generael Reael geschreven 
hebbe seer geerne sijn aencompst aldaer verstaen, ende hoe dat het gouver
nement over alle de forten aengenomen hadde. ’t Is ons van harten lieff, alsoo 
volcomelijck vertrouwen, dat hetselvige ampt tot sijner eere ende welstant 
van de generale Compagnie bedienen sal, waerover U. E. veel geluck wen- 
schen, d’ Almogende biddende sijnnen heyligen segen daertoe te geven.

Dat U. E. van meen in ge was sich vooreerst op Pouleway t’ onthouden om 
d’ Engelsen aldaer te verwachten, is wel gedaen ende hebben oock geerne 
verstaen, datter tot deffentie in fortificatie goede reparatie gedaen ende sekere 
nieuwe wereken gemaeckt wierden ; doch achte dat op de custe van Java 
sullen blyven, om haer van onse gaende ende comende schepen meester te 
maken. Dan en verlaet U daerop niet ende maeckt dat ghylieden gestadich 
in allen gevalle alle vyanden getroost sijt. De materiaelen die U. E. gebreecken 
sullen soo haest doenlijeken beschiet worden. Voor dees tijt can ’t niet ge
schieden.

U. E. sy gerecommandeert ende bevolen alle de provisie soo vivres als 
amonitie van oorloge wel te doen menageeren, ende soo lange te doen strecken 
als eenichsints doenlijeken sy, opdat niet verlegen gerake o ff het geviel (als 
niet verhope) dat het naeste jaer na behooren niet gesecondeert wierden.

Dat U. E. volgens ordonnantie van d’ heer generael Reael onsen predeces- 
seur het volck prymo deser op haer eygen costen stellen soude, is wel gedaen, 
gelijck mede dat van meninge was de vrede met die van Salamma endehaere 
consorten te continueeren. Na den tijt sal hem in desen gevalle reguleeren.
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305. — BANDA.
AEN DEN HEER COMMANDEUR WILLEM JANSZ. OP ’T SCHIP DEN ENGEL, 

PER PRAEUW, 22 MAART 1619.

U. E. sy oock gerecommandeert te doen vorderen dat alle mogelijcke 
diligentie gedaen worde, omrne sooveel nooten ende foelie te becomen, als 
doenlijcken sy, opdat de swaere lasten die de heeren Mayores dragende sijn, 
daeraen gevonden mogen werden, doch vinden geensints geraden dat men 
eenich volck by de Bandanesen om te handelen senden.

Voor desen hebben wy van Jacatra aen Sr. van der Strengen gesonden 
copye van drievoudige commissie die het d’ hoochmogende heeren Staeten, 
sijn Excellentie ende d’ heeren Mayores geliefft heeft ons als haeren gouver
neur generael tc senden. Nevens dese gaet ordre aen d’ heer commandeur 
Willem Jansz. dat sijn E. deselvigc aldaer publiceere, ende U.E. ende al het 
volck in de forten Nassauw, Belgica, ende Revenge op Poulewaey den eet van 
getrouwichcyt affneme. Soo ditto Willem Jansz. weder herwaerts gekeert sy 
bevelen U. E. de voorsz. commissie te doen publiceeren, ende al het volck den 
eet van getrouwicheyt aff te nemen ende die oock in handen van den raet 
aldaer te doen, in manieren als dat behoort.

In ’t Casteel Amboyna adi 22 Maert anno 1619.

Wy sijn met het schip de Trouw tot Batchan geweest ende den 20 deser 
alhier wedergekcert in compagnie van ’t schip St. Michiel, daermede d’E. 
heeren generael Reael ende admirael Verhaegen van de Molucques comen. 
Hadden wel verhoopt de schepen Hoorn ende den Engel hier te vinden, alsoo 
het den tijt ende gelegen theyt van saken, gelijck U. E. weet, alsoo vereyscht. 
Doch ’t en heeft Godt tot noch toe niet geliefft, waerover dese tweede praeuwe 
expresselijek om tydinge na Banda senden, ende alsoo verhopen U. E. voor 
de compstc van dese met de schepen den Engel ende Hoorn derwaerts aen al 
vertrocken wesen sal, dient dese alleen ten overvloet tot een groete, hebbende 
het noodige aen d'heer luytenant gouverneur van Antzen geschreven.

Soo U. E. bygeval noch niet vertrocken waere, laet niet datelijck met de 2 
schepen voorsz. herwaerts te comen, soo het geschieden can. Soo niet, ad- 
vyscert ons ampel watter passeert.

Van Jacatra hebben voor dese copye gesonden van de drie commissiën, die 
het d’hoochmogen.de heeren Staten Generael, sijn Excellentie ende de heeren 
Mayores gelieft heeft aen ons als haren gouverneur generael te senden, ende 
alsoo d’E, heer generael Reael van ’t generaele gouvernement ontlast is, sal

hoochmogen.de
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(J. E. de voorsz. drievoudige commissie in ’t fort Nassau, op Pouleway ende op 
de schepen doen publiceeren ende d’ heer luytenant gouverneur alle de coop- 
lieden, schippers, capiteynen ende alle het volck den eet van getrouwicheyt 
affnemen.

Van Solor ende Bima sijn hier wel aengecomen de Bergcrboot ende de 
Jager. De resterende schepen verwachten dagelijex.

In ’t Casteel Amboyna adi 22 Maert anno 1619.

306. — JAPAN.
AEN JAECQUES SPECX, PER ’T JACHT DE FOS, 4 APRIL 1619.

111
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In December passato tot Jacatra sijnde, is ons door ’t schip d’ Oude Sonne 
wel geworden U. E. missive in October 1618 van Firando geschreven, ende 
alsoo deselvige neffens myne pampieren aldaer gelaten hebbe, can daerop 
geen punctuale antwoort doen, waerover dese dient omme de vrienden te ver
wittigen hoe de saken in deese quartieren staen ende wat ten welstant der ge- 
neraele Compagnie van U. E. vereyscht wort.

Het wedervaeren van de schepen d’ Oude Sonne ende de Galiassc op haer 
voyage na Macau, Manilhaende Cochin China hebbe verstaen. D’Almogende 
sy van ’t goet succes hoochlijck gelooft, ende wil d’ongeluckigen genadich 
wesen. Voorsz. schip d’ Oude Sonne heeft Patana niet connen beseylen, ende 
is Godtloff den 15 December anno 1618 tot Jacatra wel aengecomen, terwyle 
dien selffden dach voor Bantham van d’Engelsen genomen wierd het schip 
den Szoerten Lceu> volladen van Patana comende. In de straet van Palinban 
hadden malcanderen versproocken, ende soo ditto Sonne by ge val le omtrent 
Java niet vervallen waere, soude ’t selvige schip met de rijeke last mede van 
d’Engelsen genomen sijn geweest. Onderweech hebben soo grooten storm 
gehadt, datse genootsaeckt sijn geworden de groote mast te kerven, ende 
alsoo het water in ’t ruym vry hooch op de garneeringh stondt, is daerdoor 
veele syde ende sydewaeren beschadicht ende bedurven geworden, veel 
campher isser mede nat geweest, als oock het lackwerck, doch na de schipper 
seyt, is ’t noch geluck dat met man en muys niet vergaen sijn.

In Augusto anno 1618 sijn die van Bantham ende Jacatra ons in de logie 
aldaer comen besoecken met dier meninghe omme onder een vrientlijeken 
schijn de logie aff te loopen ende haer wille met des Compagnies volck ende 
goederen te doen, dan alsoo op ons hoede waeren haer gerust gehouden, ende 
daerna verscheyden andre practyken met d’Engelsen onderleyt om alles in 
haer gewei t te becomen ende ons te vermoorden. Hierdoor sijn wy genoot-
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saeckt ende beweecht geworden de plaetse te verstercken, ende hebben daer- 
van in corte een diffencibel fort gemaeckt, eer onse vyanden haer verstouten 
dorsten ons met openbaer gewelt aen te tasten, doch naedat onze voorneemste 
schepen innewaerts vertrocken waeren, ende d’Engelsen 15 schepen by den 
anderen becomen hadden, hebben sy tot Bantham genomen het schip den 
Szverten Leeuw, gelijck vooren geseyt is, van meninge sijnde alle onse gaende 
ende comende schepen te nemen ende de Generale Compagnie met hulpe 
van die van Banthan ende Jacatra t’ eenemael te vernielen, doch alhoewel seer 
groote excessive schade geladen hebben heeft ons d’Almogende nochtans tot 
noch toe wonderbaerlijcken behoet, ende sijn de voorneemste aenslaeghen 
misluct.

De Swerten Leeuw van d’ Engelsen genomen wesende, liepen zy soo haest 
veerdich costen worden met elf schepen na Jacatra, ende hebben daermede 
seven van onse schepen met gewelt aengetast. Daer is ten wedersyden omtrent 
3 a 4 uyren met groff geschut geweldich geschooten, doch wy hebben, Godt 
loff, weynich schade geleden, ende haer de Bcrgcrboot van Jamby comende 
ontjaecht, dan alsoo haere resterende schepen van Bantham te hulpe cregen, 
sijn wy’ genootsaeckt geworden, van de custe van Java na Amboyna te ver- 
trecken omme onse macht aldaer te versaemelen ende op ’tspoedichste weder 
na Java te keeren, invougen dat d’Engelsen op de custe van Java meester van 
der zee gebleeven sijn, alsdoen sterek wesende 18 seylen, waermede sylieden 
beset hebben de straet Sonda, de reden van Bantham ende Jacatra, omme 
haer meester te maken van alle onse gaende ende comende schepen. Met die 
van Bantham ende Jacatra sijn sy’ daerinne eens ende hebben ons fort Jacatra 
te water ende te lande belegert, doch alsoo ’t selvige van volck ende alle 
nootlijekheden wel versien is, hebben sy tot den 5Marty passado niet verricht 
ende oock geen schepen meer becomen, soodat wy’ verhoopen ’t selvige fort 
tot onser wedercompste wel gehouden worden sal. Terwyle d’Engelsen met 
al haer macht voor Jacatra laegen sijn van ’t patria voor Bantham nieuws aen- 
gecomen de schepen ’t Wapen van Haerlem ende ’t Hert met een Portugucse 
prijs. Desc verwitticht sijnde hoe de saké stont sijn sy daetelijcken weder in 
de straet Sonda geloopen, omme waer te nemen onse schepen, die van de 
custe van Coromandel ende Ticco verwacht worden. Soo haest d’Engelsen 
dit vernamen, liepen sy met ses schepen na haer toe, doch na van ’t jacht 
Ceylon verstaen, welcke daer mede by was, conden sy d’onse niet beseylen, 
invougen dat de voorsz. schepen alhier dagelijcx met groote devotie verwacht 
worden, gelijck mede eenige andere meer. De Heerewil haer in salvo gel ey den, 
ende voor d’ Engelsen ende alle andere vyanden behoeden.

Met elff schepen sijn wy tegenwoordich seylreet omme daermede na de 
cust van Java te loopen, ende d’ Engelsen met gewelt weder aen te tasten,
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ende ons fort t’ontsetten. De voorsz. drie schepen hoopen wy daerby mede 
te becomen, gelijck mede noch vier andere van Banda ende Solor. D’Almo- 
gende geve ons syne genadige segen.

By dese gaet extract van de resolutie tegen d’Engelsen genomen, gelijck 
mede expres ordre aen alle andere in dienste van de Generale Compagnie 
wesende, dat trachten sullen haer meester temaken van alle Engelse schepen 
die sylieden iewers souden mogen rescontreren. Wy bevelen U.E. een ider 
autentieque extract van de voorsz. resolutie ende ordre te geven, met last dat 
deselvigc naergecomen ende voldaen worde, daertoc U. E. sijn beste mede 
doen sal. Wy wensten wel dat hier alle de schepen waeren die in Manilhasijn, 
dan de wens can ons niet helpen, waerover d’ Almogende bidden, dat sonder 
deselvige d’ overhant behouden mogen, want de staet van de Generaele Com
pagnie anders groote last lyden sal, vermidts het elck in dese landen met de 
sterekste houdt.

De logie van Japara is door die van de Mattaran in Augusto passato affge- 
loopen ende berooft. Eenige van d’onse sijnder (Godt betert) dootgebleeven. 
Hiertegen heben wy naderhant tot revenge de plaetse van Japara mede doen 
affloopen, ende die van den Mattaran alle mogelijeke affbreuck laeten doen, 
soodat met den anderen gelijck met die van Macasser in oorloge sijn, waerdoor 
van die plaetsen geen rijs noch andre provisie becomen connen. Derhalven 
hebben voor desen alomme, te weeten na de cust van Cormandel, Patana, 
Cambodja, Bima, ende andere quartieren ordre gegeven, dat ons vandaer 
groote quantiteyt rijs toegesonden werde, doch alsoo het seer onseecker is, oft 
vandaer iets becommen sullen, sijn wy de meeste hoope op Japan behouden
de. Derhalven alsoo voor seecker houden dat onse vloote van Manilha in Fi- 
rando comen sal, sy U. E. ten hoogsten gerecommandeert ende bevolen ons 
vandaer een groote quantiteyt rijs te senden, te weten 5 a600 lasten jaerlijcx, 
en dat de meest van den besten soo het doenlijck is. In de Molucques wert 
tegenwoordich grooten honger geleden, ende alsoo ons daerenboven noch 
veel swaricheden aenstaende sijn, sal U. E. geen quaet connen doen, al waer 
*t dat ons vooreerst een pertye van duysent lasten rijs sondt. Van Patana waren 
ons hondert lasten toegestaen, maer d’Engelsen hebben ’t mede becomen.

Wy bevelen U. E. een van onse schepen met den aldereersten op ’t spoe- 
dichste recht door na de Molucquen te senden, geladen met rijs ende alle 
andere nootlijekheden, als per nevensgaende memorie; item een in ’t begin 
van ’t Noordermousson na Patana, en dat oock geladen met sulex tijtlijeken 
veerdich gemaeckt can worden, ende daermede sal U. E. voor Patana sooveel 
silver senden, als het capitael lyden can, ende den raet geraden vinden sal, met 
ordredat ditto schip vandaer naJacatra loope; en laet niet dit schip vroech aff 
te senden, want anders soiid het in de bocht duysent peryckelen loopen, off
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Patana verby moeten, gelijck met d’ Oude Sonne, den Smarten Leeuw ende 
andere gebeurt is.

Alle d’andere schepen sal U. E. recht door na Jacatra senden, ende dat 
met rijs ende alle andre nootlijckheden volladen, met last dat hem elck voor 
d’Engelsen als voor onse grootste vyanden wachte, ende dat elck trachte hem 
meester van haer schepen te maken, gelijck vooren geseyt is. Wy connen niet 
weeten wat uytcomste ons d’Almogende tegens d’Engelsen gelieven sal te 
geven, veel min wat sijn Godtlijcken Majesteyt met Jacatra ende Bantham 
voor heeft. Derhalven bevelen de vrienden Bantham ende Jacatra met alsulcke 
voorsichticheyt aen te doen, dat in onser vyanden handen niet geraken, soo 
het geviele dat wy (welck Godt genadelijcken gelieve te verhoeden) de neder- 
lagecreghen.

Omdat de schepen hier soo noodich van doen sijn, hebben wy vooren be
last, datter eene op ’t spoedichste na de Molucquen gesonden worde, ende alle 
andere recht door na Bantam; doch alsoo van meeninghe sijn deChyneessen 
handel te vervolgen, ende die geerne in Cochijn China oft elders gestabileert 
sagen, sal U. E., eenige goede apparentie siende, een van de voorsz. schepen 
daertoe gebruycken. Ick weet wel datter tot de saké meer dan een schip ende 
oock een groot cappitael van noode sy, dan de wech moet eerst met de minste 
costen gebaent worden, ende ’t en sal te syner tijt met Godes hulpe als wat 
meerder openingh becomen aen schepen noch geit gebreken. Doet interim u 
uytterste vermogen om een goeden voet in den Chineessen handel tebecomen.

Van onse voorgenoemde missiven met het jacht Jacatra verongeluct con
nen geen copye senden, vermidts alle onse pampieren tot Jacatra hebben; van 
’t cargasoen datter inne gescheept was, gaet nevens dese notitie.

Alsoo veel goederen door de schepen den Rooden Leeuw, Vlissingeu, d’Oude 
Sonne ende de Galiasse in Manilha verovert by U. E. naer onse opinie tehooch 
getaxeert sijn geweest, te meer dewyle veele van deselvige ons gants bedurven 
ter hant gecomen sijn, hebben wy een ander tax daerop doen maken, ende die 
in ’t generaele boeck geregistreert als per nevensgaende register. U. E. sal de 
pertyen in syne boecken conforme ditto register liquideeren, opdat de Com
pagnie ’t haere become.

Op d’ ernstelijeke instantie die U. E. doet dat een goet cargasoen najapan 
senden souden, omme des Compagnies vyanden de mont te stoppen, ende 
te bethoonen dat geen rovers sijn, gelijck d’ Engelsen seggen, connen wy voor 
dees tijt t’ onser leetwesen weynich-oft niet doen, doch hope dat het eerlange 
beteren sal. Dese gaet met het jacht de Vos, welcke expresselijck senden omme 
de vrienden te verwittigen watter passeert, onse schepen voor d’ Engelsen 
te waerschouwen, rijs ende alle andere nootlijckheden vandaer te voirderen. 
De Heer wil ’tselvige in salvo geleyden, ende ons goede secoersen verleenen.
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Een weynich nagelen ende nooten werden U. E. daermede gesonden. Peper 
souden oock wel connen senden, dan alsoo de sack tot Bantham meer dan 6 
realen geit, ach te daerop geen voordeel gedaen soud worden. De meeste syde 
met d’ Oude Sonnc gesonden is met ’t schip Delft nae ’t patria gegaen.

’t Is my leet dat U. E. geen camphora meer op voordeel heeft durven 
coopen, want het is een van de beste coopmanschappen van Indien, die by- 
kans sooveel avance als de nagelen geeft. De Mayores advyseren, dat sy het 
pont voor een reael van achten vercocht hebben, ende jaerlijcx wel 50.000® 
begeren. Op de custe Coromandel ende Suratte can mede goede quantiteyt 
met groote avance vercocht werden, derhalven bevelen U. E. op te coopen 
ende ons na Jacatra te senden alle de Japanse campher die tot redelijcken 
pryse becomen can.

Muscus sal continueeren een redelijcke partye te senden.
Van de geconfyte gember dient naerder ad vijs van
De solpher en salpeter is te diere, hoopen van 

commen.
Doch vermidts alle onse schepen ende forten seer sober van cruyt versien 

sijn, sal U. E. alle de schepen van Japan comende rijckelijck met Japans 
cruyt provideeren.

Van ’t beste Japans iser can op de custe van Java jaerlijcx 2000 picol ende 
meer met goede avance vercocht worden. Daeromme sent daervan na ge
legen theyt.

Soo ’t geviele dat onse vloote van Manilha in Japan niet en quaeme, sal 
U. E. in dese gevalle met joncken sooveele rijs ende andere nootelijcke pro- 
vysie na de Molucquen, Amboyna, Banda oft Java senden, als becomen can, 
’t sy dan met eygen joncken off oock met gehuerde, als het redelijckerwijs 
doenlijck is.

Om volck ende slaven sijn wy geweldich verlegen, ende wort de Compagnie 
daerdoor oock seere verachtert, ende alsoo dé landen van Amboyna, Batchan 
endeBanda met Chinesen geerne gepeupleert sagen, sy de vrienden ten hooch- 
sten gerecommandeert alle mogelijcke naersticheyt te doen omme met de 
schepen sooveel Chinesen ende andere arbeytslieden te brengen als eenich- 
sints doenlijck sy. Chinesen moeten wy in aller manieren hebben, ende een 
groote menichtesoud hier seer rijckelijck in de voorsz. landen generen connen. 
Dat men hiertoe geen moeyte, oncosten, noch arbeyt spaere. Sijnder geen 
veroverde Chinesen soo sullen de vrienden onderstaen een goot getal te per- 
suadeeren, dat hun herwaerts begeven, ofte haerin dienste van deCompagnie 
nemen. Segt de vrienden oock aen datse geen volck van degeene die iewers 
souden mogen becomen relascheren, maer al nae Jacatra brengen die be
comen en voeren connen. Een goet getal Japanders sullen ons oock welle-
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VAN ’T GEENE VAN FIRANDO VEREYSCHT WERT, 4. APRIL 1619.
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com wesen, en dat tot 1 a 200 toe, na dat de schepen machtich sijn en connen 
voeren.

Alsoo het d’ hoogmogende heeren Staten Generael, sijn Excellentie ende de 
heeren Mayores gelieft d’ heer general Reael op sijn versoeckt’ ontlasten ende 
ons het generale gouvernement van haere saken in Indien te bevelen, senden 
wy nevens dese autenticque copye van de drievoudige commissieons verleent. 
U. E. sal deselvige op alle de scheepen doen publiceeren, ende alle het volck 
den eet van getrouwicheyt affnemen, soowel die van de schepen als van de 
logie, en dat in maniere als die per nevensgaende acte geformeert is.

By den raet gelet sijnde dat U. E. tijt gaet expireeren, als oock dat het meer 
dan tijt wort, dat U. E. van sijn affairen eens rekeninge doe, ende niet billick 
sy, dat wy daeromme langer blint gehouden worden, is goetgevonden U. E. 
te doen verlossen. Dcrhalven sal hem met de schepen herrewaerts vervougen 
ende de last van ’t comptoir Firando bevelen een van de coopluyden, die een 
tijt in Japan gelegen heeft, ende door U. E. ende den raet voor de bequaemste 
geoordeelt worden sal.

In ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.

500 a 1000 lasten rijs. Meest witte. In baelen. Ider bael van 100 pont geit 
in de Molucques 5 reaelen van 8cn. Soud nu wel 8 realen mogen gelden.

Atoen vis, goede quantiteyt.
Drooch gesouten vis, grootc menichte.
Boonen, groote quantiteyt.
3 a 400 potten witte bescuy t sonder suycker gebacken. Een cleyn weynich 

met suycker.
Speek, goede quantiteyt.
Menichte groote Japanse potten, die met geen speek noch broot gevult 

worden, sal men in de rijs stouwen.
De ruymte die in de schepen over mach wesen, sal men met hout vullen. 

Namen tl ij ck :
Balcken, tot bouwinge van huysen ende kereken.
Schoone plancken connen niet te veel gesonden werden.
Alderley vieren speeren, groot ende cleyn.
Alderley cleene spykers, op onse maniere gemaeckt. Maer geen heel groote 

quantiteyt.
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DOOR DEN E. GENERAEL COEN GELATEN AEN DEN E. MARMAN VA N SPEULT, 

RAEDT VAN INDIEN. LUYTENANT GOUVERNEUR ENDE DIRECTEUR
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Vooral sy u bevolen de hanthavinge ende voortplantinge der Christelijcker 
religie ende daerinne vol te doen dJ eerc die Godt toecompt, sonder eenich- 
sints toe te staen dat daerinne in ’t minste vercort worden.

Ende soo ’t weder gebeurde dat eenige Moorse papen ofte andere onder
stonden eenighe Christenen Moors te maeken snit haer straffen naer merite van 
de saké totter doot toe. Alle degeene die voor dese door cleenmoet en slap- 
heit van voorgaende gouverneurs ende by gebreck van eerwaerdige dienaren 
Godesvan ’t Christen gelove tot de Moorse secte gebracht sijn, sal U.E. trach
ten weder te recht tot het Christen gelove en onse ghehoorsaemheyt te doen 
brengen, ’tsy metsoeticheytoffherdicheyt, na gelcgentheyt van tijt, saecken, 
ende personen, sonder de trots van tegenstrydende Mooren te ontsien, midts 
daerenboven oock debvoir doende, geloove te brengen, ende in geenderley 
manieren sal U. E. gedoogen datter eenige Christen kinderen met Mooren 
getrout worden, al waer ’t oock dat voldoen wilden de peene die daerop 
gestelt hebben. Brengt oock inne dat huwelijeken solemnelijck in de kereke

Groote menichte van schoppen ende spaden wel hecht met yser beslagen, 
maer geen dosijnwerek, gelijck voor dese gesonden is geweest.

Houwelen wel hecht gesteelt, groote menichte.
Omdat van ’t patrya ons gerieff van bylen niet wel connen becomen sal 

men daervan pertye senden, mits dat die wel getempertsijn, ende anders niet, 
want de voorgaende niet gebruyckelijck sijn geweest.

Voor coopmanschappen:
Alle de camphora die men in Japan bccomen can. In Nederlant geit het 

pont 48 stuyvers, ende in Su ratten weynich min. De Mayores eyschen daer
van jaerlijcx 50.000 $£.

2000 picol fijn iser in cleene staeffkens.
Muscus een redelijeke pertye, die goct sy.
De gember is te diere.
Geen lackwerck, solpher, noch salpeter, want is te diere.
Dat ider schip wel versien worde van Japans cruyt.
Ende voor de Molucques sult oock pertye cruyt ende lont senden.
In ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.
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■ bevesticht worden, gelijck ten tyde van de Portuguesen gedaen wierd, ende 
doet een geringe boete stellen op degeene die haer des Sondaechs sonder 
redene ter kercke niet begeven.

Alsoo van menige sijn eenigejongers herwaerts te schicken, om in deschoole 
onderwesen te worden, is ’tnodich dat U. E. by de kercke aen ’t papen hoff een 
bequaem ruym schoole doet maken, ende laet het papenhofToock rontsomme 
met een pagger sluyten en reynigen om dejeucht tot vermaeck te dienen.

Wy recommanderen U. E. met den aldereersten een goet ruym bequaem 
sieckenhuys te doen maken met alle nootlijke gemacken daeraen.

Om alles in staet te brengen gelijck het geweest is ten tyde dit casteel van 
de Portuguesen veroverd wierd, de lieden onder onse gehoorsaemheyt staende, 
in devotie te houden, ende de limitpaelen te mainteneren, jae soo wijt uyt te 
breyden als met recht en billicheyt geschieden can, sal U. E. continueerlijck 
op alle plaetsen volck van goeden leven houden sonder d’ oncosten t’ ontsien, 
want die daerinne met der tijt wel rijekelijek gewonnen sullen werden, ende 
instrueert de persoonen wel die U. E. daertoe gebruyckt, opdat alle gelegent- 
heyt wel ondersoek t worde, ende U.E. ende wy van alles tytelijeken ten rechten 
wel geinformeert mogen worden.

Laet doch niet voor te comen sooveel eenichsints mogelijeken is, datter 
geen nagelen vervoert worde, sonder imant t’ontsien, en dat met discretie.

Het fregat Taffesao laeten wy hier omme daermede op ’t jongst van ’t 
mousson advysen te becomen. Derhalven sal U. E. hetselvige omtrent ultimo 
Augusto najacatra met advysen senden, midts procurerende dat U. E. teghen 
die tijt van de Molucques ende Banda oock advysen becompt, opdat wy daer- 
door van alle quartieren verwitticht mogen worden, watter passeert. Laet niet 
expressen (des noodich wesende) na voorsz. quartieren om advysen te senden, 
sonder d’ oncosten aen te sien.

Gelijck U. E. geseyt hebben vinden wy niet geraden de Mooren die van ’t 
casteel vertrocken sijn weder woonplaets onder ’t selvige te geven, tensy dat 
daer als Christenen leven.

(J. E. gedeneke dat wy niet ongeraden vinden dat van ’t bollewerck op Hitto 
een steenen nagelhuys gemaeckt worde; derhalven sal de tijt ende de ge- 
legentheyt daerinne waeren. Wenste oock wel datopLoehoe mede een steenen 
nagelhuys met wil van d’ inwoonderen gemaeckt wierde.

Dat de steenen huysen binnen ’t casteel op ’t spoedichste gemaeckt en met 
pannen gedeckt worden, sy U. E. gerecommandeert.

Laet het pleyn voor ’t casteel niet alleene schoon maken, maer oock effen 
maken, ende schoon en effen houden.

Alsoo van meninge sijn ordentelijeke straeten te doen maecken sal U. E. 
gedeneken daerinne sooveel te voirderen als nae gelegentheyt geschieden can,
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Volgens arest den 23 passato door de heer Generael Coen ende raden van 
Indien tegen d’ offentie by d' Engelsen gedaen, genomen, wort by dese ge- 
ordonneert aen alle commandeurs, oppercoopluyden, schippers ende alle 
andere in dienste van de Generale Compagnie der Vereenichde Nederlanden 
wesende, haerlieden voor d’ Engelsen als voor onse grootste vyanden te wach-

■Ii
i

comende wat ten goede degene die daerdoor geintresseert mochten worden, 
ende laet geen huysen naby ’t casteel maken.

Tanna van Roo sal u met het fregat Taffesao najava senden, omme neffens 
d’ andere ontuchtige vrouwen na huys gesonden te worden.

De gemacken aen de zeecant van ’t casteel staende, sal U. E. doen aff- 
breecken ende andere in zee doen maecken, daermen van de punct met een 
brugge opgaen mach.

Soo hier na ons vertreck aencomen de schepen den Engel ende Hoorn van 
Banda, alsoock ’t Wapen van Haerlem, ende ’t Hert met de prijs van ’t patria, 
oft anderen meer, sal U. E. deselvige datelijck na de cust van Java ons na- 
senden met ordre dat Mallemans eylant aen ’t Westeynd van Madura gelegen 
aendoen, om haer aldaer by onse vloote te vervougen, off naer te comen 
d’ ordre die sy in Grissy vinden sullen.

Het jacht de Tyger sal U. E. tusschen wint en water verdubbelen laten ende 
dan na Xula ende Telliabo senden met ordre dat aldaer vol sagu geladen 
worden, ende daermede nae Machian vaeren, maer niet na Maleyo oft Ternate.

Met de Vos sal U. E. ha Firando senden acht baren nagelen ende de nooten 
die wy hier gelaten hebben.

Ende soo den Engel voor ’t vertreck van den Vos hier compt, sult daeruyt 
in de Vos voor Japan doen schepen ontrent 3000 ponden oliphantstanden.

Soo haest de sagu van Hitto en Loehoe voor de coninck van Ternate in de 
Vos gescheept sy, sal U. E. ditto jacht na Machian depescheeren, met expresse 
ordre dat nae Maleyo oftTernaten nietseylen maer de sagu op Mackian lossen 
en dat vandaer op ’t spoedichste recht door na Firando loopen, soo haest van 
Maleyo becomen sullen hebben de brieven van d' heer luytenant gouver
neur Lam.

Byaldien voorsz. jacht de Vos met voorsz. sagu niet geheel volladen sy, sal 
U.E. hetselvige Batchan laten aendoen, omme vandaer op Mackian te brengen 
de cleeden oft eenige van die, welcke uyt de Trouwe aldaer gelost sijn.

In ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.
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311. — COMMISSIE, 4 APRIL 1619.
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Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael over alle forten, comptoiren, sche
pen, jachten ende negotie van d’ Indien, van wegen d’ hoochmogende heeren 
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, syne princelijcke Excellentie 
ende de heeren bewinthebberen der Vereenichde Oost-Indische Compagnie,

ten, ende soo sy eenige Engelse schepen comen te rescontreeren, ’tsy oock 
waer het soud mogen wesen, alle mogelijcke neersticheyt te doen, om haer 
meester van deselvige te maken, ’t sy met gewelt oft behendicheyt, midts dat 
het volck die men van haer soud mogen becomen, wel getracteert worde, ende 
alle het geit ende goederen pertinentelijck geregistreert ende ten besten van 
degeene die daertoe gerechticht sullen sijn gebeneficeert worde.

In Amboyna adi 4 April anno 1619.

By den heer Generael Coen, Generael Reael ende Admirael Verhagen ende 
raden van Indien gelet sijnde hoe door d’ ondersaten van ’t casteel Amboyna 
over lange jaeren seer instantelijck versocht is, dat syluyden souden mogen 
ontslaegen worden van ’t ordinarie quaertwerck dat lange jaren aen ’t casteel 
gedaen hebben, soo is ’t dat de voorsz. heeren Generael ende raden van Indien 
d’ inwoonderen van ’t landt Amboyna onse ondersaeten daervan, te weeten 
van ’t ordinarie continueel quaertwerck, ontslaegen hebben ende haerlieden 
daervan by desen ontlasten, met alsulcke reserve sooder eenige extraordinarie 
werck oft reparatie voorviele oft dat de heer gouverneur haerlieder hulpe tot 
eenige sonderlinge wercken van doen hadde, dat sylieden gehouden sullen 
sijn en blyven den voorsz. gouverneur t’ allen tydet’ assisteren, ende alsulcke 
wercken als haer tot het gemeene beste voor onse hooge overicheden opgeleyt 
mach worden vol te maken, gelijck alle getrouwe ondersaten de gantsche 
werrelt door schuldich sijn te doen. Wel te verstaen dat haer oock niet meer 
opgeleyt sal worden, dan ’t geene met discretie billick en recht bevonden 
wierde. Off andersints haer portie versuymen tytelijcken vol te doen, sullen 
desulcke tot een boete wederomme met het voorgaende ordinarie quaertwerck 
belast werden, daertoe d’ andere, des noodich wesende, gehouden sullen sijn 
haer te constringeren.

In ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.
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312. — MALEYO.
AEN DE VICE GOUVERNEUR LAM, PER DE VOS, 4 ARIL 1619.

IV
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allen dengenen, die desen sullen sien ofte hooren leesen, saluyt. Doen te 
weeten (alsoo het gouvernement van Amboyna door ’t vertreck van d’ E. Heer 
admirael Steven van der Hagen compt te vaceeren, ende nootwendich wederom 
een ander in des voorsz. van der Hagen’s plaetse dient gestelt als dat wy(van 
de goede qualiteyten ende suffisantie van den E. Heer Harman van Speult, 
luytenant gouverneur ende directeur over de negotie van Amboyna, ons wel 
versekert ende geinformecrt houdende) denselven Harman van Speult hebben 
gecommitteert ende geauthoriseert, midts desen, tot onse vice gouverneur, 
directeur ende raet van Indien over de ey landen, fortressen ende garnisoenen 
van Amboyna, met last omme als vice gouverneur daerover te commanderen, 
alles in goede ordre ende disipline te houden, justitie in civil ende crimineel 
te administreren, ende alles te doen, wat een goet ende getrouw vice gouver
neur toestaet ende behoort te doen, met alsulcke authoriteyt als voor desen 
andre gouverneurs deselve plaetse hebben becleet. Ordonneren ende bevelen 
derhalven allen oppercoopluyden, schippers, capiteynen, bevelhebberen, sol
daten ende bootsgesellen onder onse gehoorsaemheyt staende ende op de 
voorsz. forten in garnisoen leggende, den voorsz. Harman van Speult voor 
onsen vice gouverneur t' erkennen, respecteeren, ende gehoorsaemen.

Gegeven in ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.

Tot Batchan sijnde is my aldaer U. E. aengenaeme van den 22 February 
wel behandicht, ende daernae twee andre alhier van ditto 16 ende 22 Martius, 
daerop weynich antwoort vereyscht wort.

Dese gaet per ’t jacht de Vos, welcke wy na Japan om alle nootlijcke provisie 
met onse schepen oft joncken t’ontbieden gedestineert hebben, ende opdat 
U. E. advyse derwaerts mede mogen gaen, hebben geordonneert dat hetsel- 
vige Machiaen aendoe. U. E. gelieve daermede na Japan t’ advyseren wat 
voorde Molucques noodich van doen heeft, ende ditto jacht op ’tspoedichste 
voort te senden.

Omme den coninck van Ternaten, die van Loehoe, Hitto, ende andere te 
gerieven hebben wy gepermitteert dat met dit jacht op Machiaen gebracht 
worde seker sagu die voorsz. coninck tot vereeringe gesonden wert.

Het jacht de Tyger nu corteling van -Andregiery, Jamby endejacatra ge- 
comen, hebben wy nae Xoula ende Taliabo gedestineert om de sagu te haelen 
ende die op Machian te brengen. Een joncque van seeckere vrylieden sal
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daar beneffens mede vaeren, waerdoor hope de Molucques wel versien sal 
worden.

’t Voorsz. jacht de reyse gedaen, ende de sagu gelost hebbende, sal U. E. 
gelieven ’t selvige volladen met nagelen naer Jacatra te senden met ordredat 
derrewaerts soo voorsichtelijcken vaeren dat in der vyanden handen niet 
vervallen, soo ’t geviele dat wy, welck Godt genadelijck gelieve te verhoeden, 
de nederlage cregen.

Den 5 Martio passato waeren d’ onse tot Jacatra, Godt loff, noch in goeden 
doene. Wy sijn met elff schepen gereet om derrewaerts te seylen, verhoopen 
noch seven schepen te weeten 2 van Banda, ende 2 van Solor en 2 van ’t 
patria met een prijs door haer verovert, te becomen. D’ Almogende geve ons 
victorie over onse vyanden.

Het versoeck van Kitsil Al)' sullen gedencken, ende den eysch van de 
Molucques niet vergeeten.

By dese gaen drie geautentiseerde copyen vande commissie die het d’ hooch- 
mogende heeren Staten Generael, sijn Excellentie ende de heeren Mayores 
gelieft heeft aen ons te senden. U. E. sal de selvige op alle forten, comptoiren 
ende plaetsen doen publiceeren, alle ende een ieder onder ’t gebiet van de 
voorsz. onse hooge overheden staende, de behoorlijcke eedt van getrouwicheyt 
affnemen, ende die mede in handen van den raet aldaer doen, in manier en 
vougen als die achter den artykel nu jongst van ’t patryagesonden staende is.

Dewyle alle de forten van de Molucques soo qualijck van volck versien sijn, 
ende niet dan te veel forten tot excessive oncosten van onse meesters in die 
quartieren gemaeckt sijn en gehouden worden, doet my vrempt dat men op 
Callematte een nieuw fort begost ende beset heeft. Ick weet wel dat het de 
Ternatanen seer dienstich is, om soo veylich tusschen Callematte ende Maleyo 
te mogen tuynen, gelijck sy tusschen Maleyo ende Tellucco doen, maer hoe 
grooten ondienst de Generale Compagnie daertegen geschiet moet oock wel 
overwoogen worden. Hierover belasten U. E. Callematte alsoo niet te ver- 
sorgen, dat Maleyo gepericulateert worde. Hout Maleyo altoos wel versien ; 
gedenekt wat aenslaegen by de Ternatanen op Maleyo gemaeckt sijn geweest; 
sy sullent hervatten, de gelegentheyt becomende, daeromme wacht u van 
haer verraderye, ende vertrout haer niet meer dan ’t behoort ende sonder 
nadeel van de Generale Compagnie geschieden can, en hout in Calematte 
niet veel volck. Laet de Ternatanen mede wat doen, dat sy die plaetse be- 
waeren. Wy en connen niet goet vinden meer onnutte oncosten in fortificatie 
te doen. Voor onnutte verstaen wy desulcke die eenichsins derven mogen; 
de nootlijeke moeten getroost wesen.

U. E. sy andermael ten overvloet gerecommandeert sorge te dragen ende 
overal goede ordre te geven, dat alle mogelijeke diligentie gedaen worde omme 

35
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sooveel nagelen te becomen als doenlijck sy, ende voor te comen datter geen 
verovert worden, noch in andre handen vervallen. Beter is het datse in ’t bos 
vergaen. In ’t besonder gaet dese saecke de cooplieden wel aen, maer alsoo dc 
heeren Mayores niet dan een hooft in de Molucques begeeren, sal U. E. hem 
desen aengaende op geen directeur noch cooplieden ontlasten, maerdesorge 
daervoor als voor alle andre saken dragen, gelijck dat behoort.

Soo de vloote van Manilha, oft eenige van die in de Molucques compt te 
arriveeren, sal U. E. daervan niet dan een schip, des noodich wesende, houden 
ende alle d’ andre nae Jaccatra senden, met ordre dat eerst in Grissy vernemen 
hoe de saken tot Jacatra staen, ende soo daer geen naerder bescheet vinden, 
dat evenwel na Jacatra loopen, ende dat soo voorsichtelijck dat sylieden soo 
wy de nederlage c regen (des Godt genadelijck gelieve te hoeden) in der vy- 
anden handen niet vervallen. In Grissy sullen de schepen goede vrienden 
vinden, ende verversing becomen.

In ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.

313. — MALEYO.
AEN JOB CHRISTIAENSZ. GRIJP H, PER DE VOS, 4 APRIL 1G19.
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U. E. missive van den 14 Febr. ende 22 Maert sijn ons wel geworden. Na 
den eysch sullen daerop voor dees tijt geen punctuael antwoort geven, dan 
alleen dat niet laeten sullen, de Molucques te versorgen ende versien, voor 
sooveel by ons doenlijcken sy, ende d’ Almogende Godt gelieven sal. Tot desen 
eynde hebben ’t jacht de Vos (daermede dese gaet) expresselijck nae Japan 
gedestineert; advyseert derwaerts wat meer dan rijs van noode hebt, ende na 
Taliabo ende Xoula sal vaeren ’t jacht den Tyg kromme de sagu te lichten ende 
op Machian te brengen. Aen onsen luytenant gouverneur Lam gaet ordre dat 
hy ditto jacht daerna volladen met nagelen na Jacatra senden sal. Derhalven 
sult vervorderen dat het met alderyle van Taliabo gekeert wesende volladen 
ende herwaerts gedepescheert wierde, mits alle de boecken door de heeren 
Mayores geeyscht, daermede sendende, sonder ons langer met praetkens en 
blaeuwe bloemen te payen. Neempt de penne in u handt, gaet selven voor, ’t 
en sal dan aen geen schryvers noch inct gebreken. Stoff tot inct isser door de 
heeren Mayores genoech gesonden, ende by ons oock genoech na de Moluc
ques, Amboyna ende Banda versonden geweest. Waer het belangt, vergeten 
oft verduystert is, weet Godt.

’t Is apparent datter dit jaer geen Engelse innewaerts comen sullen, daer- 
ommesal ’t niet noodich wesen de deden dieshalven beter coop tegen na-
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314. _ INSTRUCTIE
DE JACHTEN DE NEPTUNES ENDE DE JAGER MEDEGEGEVEN, 4 APRIL 1619.

gelen te geven. U. E. sy by dese andermael ten hoochsten gerecommandeert 
alle mogelijcke vlijt ende neersticheyt aen te wenden, omme sooveele nagelen 
op te coopen als mogelijck sy, ende voor te comen datter geen door andre 
vervoert worden, want het noch beter is, datse in ’t bos vergaen.

Wy bevelen U. E. andermael de provisie wel te doen menageeren ende voor 
noot sooveele te reserveeren als eenichsints doenlijcken sy. Soo men genoot- 
saeckt wort Callematte door gebreck van rijs te verlaten, sal ’t verlies (hopen 
wy) winst worden, want wel wensten, dat d’onsen haer met dat werck noyt 
bemoeyt hadden, ende de Ternatanen daermede selfs lieten gewerden. Wy 
en begeeren oock niet dat men Maleyo te seer ontbloote om ’t nieuwe werck 
op Calematte te besetten, daervooren U. E. mede voor sooveele het hem aen- 
gaet sorge dragen sal.

Het cargasoen door U. E. in St. Michiel gescheept is hier wel aengecomen 
ende sal daervoren gecreditteert worden maer niet conforme de facture, alsoo 
het niet recht noch redelijck is, dat d’ een met d’eere van d’andere soude 
glorieeren, en voor winst te boeck gestelt worden, dat geen winst en sy. 
Derhalven sal U. E. een andre facture senden en daerinne de cangans offpou- 
ticastella niet hooger taxeeren, dan die ontfangen hebt, hetwelcke in ’t ver
senden van alle goederen naer dese alsoo onderhouden sult.

In ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.

U. E. sullen van hier na Bataterra oversteken, ende lanx Terra Alta by- 
suyden de Paternosters op ’t spoedichste na Grissy en Jortan loopen, omme 
te sien off in dat vaerwater sult comen te rescontreren de schepen ’t Wapen 
van Hacrlcm, ’t Hardt, ende haer prijs; derhalven sult daerna gestadelijck 
neerstelijeken uytsien, ende soo de voorsz. schepen oft andere van de Generale 
Compagnie compt te rescontreren, sult haer aenseggen, dat datelijck weder 
na de West keeren ende haer by onse vloote aen ’t Westeynd van Madura by 
Mallemans eylandt vervoegen, ende ons aldaer verwachten, gelijck gylieden 
in Grissy mede doen sult.

In Jortan, Grissy oft andere quartieren daer ’t soude moghen wesen, sullen 
U. E. opcoopen sooveel beesten ende alderley vervarsinge voor onse vloote 
als becomen condt.

Ende sooder eenige peper is, sult die mede opcopen.
Alsoo wy geerne groote menichte van Chinesen hadden, ’t sy in dienst van
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316. — ORDRE, 9 APRIL 1619.
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de Compagnie ofï andersints, sal U. E. alle mogelijcke neersticheyt doen om 
die te becomen, ende geen Chineese joncken voor onse compste van daerver- 
trecken laeten.

’t En sal niet nodich wesen dat U. E. by den coninck van Surabaya gae. 
Laet hem off de syne aendienen, dat U. E. my aldaer verwachtende sijt, doch 
en noempt geen tijt, noch oock niet met hoeveel schepen. Wy bevelen U. E. 
mede al het volck voor de mast op de hoochstc peene te belasten secreet te 
houden, ende niemant in Grissy, Jortan noch elders te kennen te geven, dat 
wy met een vloot schepen voorhanden sijn, opdat d’Engelsen ende andere 
vyanden van onse compste niet verwitticht worden.

In ’t Casteel Amboyna adi 4 April anno 1619.

II
Hl

Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael over alle forten, comptoiren, sche
pen, jachten, ende negotie van Indien, vanwegen d’hoochmogende Heeren 
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, syne princelijcke Excellentie 
ende de heeren bewinthebberen der Vereenichde Oost-Indische Compagnie, 
allen dengenen die die sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Doen te weeten, 
alsoo wy goet, ende ten dienste van de Generale Compagnie hoochnodich 
gevonden hebben d’E. Pieter de Carpentier ende Andries Soury, raden van 
Indien, met het jacht Ceylon vooruyt na Jacatra aff te vaerdigen, omme met 
volcomen macht ende authoriteyt even alsoff wy selven present waeren, in 
alle voorvallen ende saken, soo buyten als binnen ’t fort Jacatra, goede ordre 
te stellen ende doen onderhouden, naerdat sylieden ten meesten dienst van 
de Generale Compagnie sullen bevinden te behooren. Soo is ’t dat wy mits

Éi

Wort door den generael Coen by dese geordonneert aen alle oppercoop- 
luyden, schippers, ende alle andere in dienste van de Generaele Compagnie 
der Vereenichde Nederlanden wesende, die dese verthoont soud mogen wor
den, haerlieden datelijck op de vertooninge van dese met haer schepen oft 
jachten naer ’t Westeynd van Maduraby Mallemans eylant te vervoegen ende 
ons ofïnaerder ordre aldaer te vertoeven.

In ’t Casteel Amboyna adi 4 April 1619.
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desen alle commandeurs, capiteynen, oppercoopluyden, schippers, and re offi
cieren, soldaten ende bootsgesellen, in dienste van de Generale Compagnie 
onderons gebiet staende, ordonneren, belasten ende bevelen mits desen de 
voorsz. E. Pictcr de Carpcntier ende Andries Soury daervooren t’obedieeren, 
t’erkennen ende respecteeren, even alsoff wy daer selver present waeren.

Aldus gedaen in ’t schip de Trouwe den 9 April anno 1619.

318. — INSTRUCTIE
VOOR JAECQUES DE CARPENTIER, DOOR DEN HEER GENERAEL COEN IN 

GRISSY GELATEN, 19 MEI 1619.

317. — AEN DE GECOMMITTEERDE
DER GENERALE COMPAGNIE DIE MET HAER SCHEPEN IN BOTTON 

SOUDEN MOGEN ARRIVEEREN, 27 APRIL 1619.

In ’tlaeste van April 1619 is hier aengeweest de heere generael Coen, met 
de schepen de Trouw, d’ Oude Sonne, den Gouden Leeuw, de Snyder Eendracht, 
St. Michiel, Nassau ende de jachten Hollandia ende Ceylon, alle welcke den 
27 April van hier nae de geordonneerde rendevous vertrocken sijn, te weeten 
na Mallemans eylandt leggende aen ’t Westeynd van ’t eylandt Madura, ende 
wort by dese door voorsz. heere Generael geordonneert aen alle de opper- 
coopluyden, schippers ende alle andere in dienst van de Generaele Compag
nie wesende, die corts na dese alhier met haer schepen souden mogen arri- 
veeren, haerlieden op ’tspoedichste aen voorsz. rendevous te vervoegen, ende 
soo hier over eenige maenden van de Manilhassé vloote eenige schepen aen- 
comen off andere die niet en weeten hoe de saecken tot Jacatra oft Bantham 
staen, deselvige sullen van hier naer Grissy ende Jortan loopen ende aldaer 
naerderc ordre van ons oft tydinge van Jacatra ende Bantam vinden in han
den van Quiay Pouty, Sabandaer van Grissy.

Geschreven in ’t schip de Trouwe, voor Botton ter reede leggende adi 27 
April 1619.

Tot confirmatie, onderhout ende vermeerderinge van d’oude vrientschap 
welck tot noch toe met den coninek van Surbaya gehadt hebben, is by den 
generael Coen ende presente raden goetgevonden, alhier in Grissy provisio- 
nelijck te laeten Jaecques de Carpentier, dewelcke hem alsoo dragen sal gelijck 
mede alle degene in dienste van de Generaele Compagnie der Vereenichde
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Heeden sijn hier Godt loffmet de vloote wel aengecomen, hebbende door 
't fregat Ceylon van Jacatra verstaen hoe alles aldaer Godt loff in redelijcken 
doen is, ende opdat alle d’ onsen die in Grissy sonde mogen aencomen daervan 
verwitticht werden, hebben wy goetgevonden ditto fregat met brenger deses 
derwaerts te senden, waerdoor alles mondelingh verstaen snit, hetwelck U

319. — GRISSY.
AEN JAECQUES DE CARPENTIER, 23 MEI 1619.
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’t Westeynt van

Nederlanden wesende, die hier met eenige schepen oft jachten souden mogen 
aencomen, dat de coninck van Surabaya, de regenten van Grissy, Jortan, oock 
die van Madura, Arosbaya, ende alledese omleggende quartieren, gelijck oock 
den gemeenen volcke geen miscontentement, misnoegen, noch onlust ge
geven ende geen hinder noch schade aengedaen worde.

De cleeden, welck wy hier laeten, sal voorsz. Carpentier ten besten ver- 
coopen, ende ’t provenu daervan als oock het contant weder aen schoone 
witte rijs besteeden, om deselvige te schepen in de schepen, die hiervan d’ 
Oost souden mogen comen, ofte die wy van Jacatra herwaerts senden sullen.

By dese laeten hier notitie van de uytstaende schulden door Sury naerge- 
laeten, welcke met alle vruntlijcheyt invoorderen snit, bestedende mede aen 
rijs ’t gene becomen cont.

Wy belasten voorsz. Carpentier geen oncosten tot bouwen van huysen te 
doen, maer sich soo sober te behelpen als doenlijck sy.

Soo de scheepen van Solor ende Timor corts naer ons vertreck hier aen
comen, sult haer aendienen, dat ons datelijck volghen omme de vloote, doen
lijck wesende, te achterhaelen, eer die tot Jacatra compt, ende soo die niet 
achterhalen connen, dat dan voor de vloote soo veel beesten brengen als 
voeren connen.

Ingevalle hier eenige schepen comen, eer ghy naerder tydinge van Jacatra 
van ons becompt, sult haer aendienen, dat Jacatra offBantham wel voorsich- 
telijcken aendoen, opdat in der vyanden handen niet vervallen soo ’t geviele 
dat wy (des Godt genadelijck gelieve te verhoeden) de neerlage c regen.

Wy belasten U met alle schepen, die hier naer dese souden mogen coomen, 
sooveel hoornbeesten na Jacatra te senden, insonderheyt jonge koebeesten, 
als de schepen voeren connen, ende soo iemant onwillich waerc omme deselve 
intenemen, sult het ons advyseren.

Actum in ’t schip de Trouwe, geanekert leggende aen 
Madura voor Grissy adi 19 May 1619.
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320. — SUCCADANA.
AEN HENDRICQUES DE JONGE, 23 MEI 1619.
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bevelen niet te deylen aen alle onse schepen, die daer souden mogen comen, 
haerlieden voorder aendienende, dat recht door najacatra seylen; in passant 
mogen sy Japara wel aendoen omme die van den Mattaran te water alle moge- 
lijcke affbreuck te doen, doch bevelen wel expresselijck dat men nieten lande. 
De plaetse hebben wy nu voor de tweede mael doen verdestrueeren, daer veel 
Javanen doot gebleven sijn. Wy bevelen U. E. andermael met alle de schepen 
sooveele hoornbeesten na Jacatra te senden, als de schepen voeren connen, 
insgelijcx plancken en swalpen, ende vergadert mede goede pertye, omme 
innewaerts na de Molucques ende Banda gesonden te worden.

Soo daer eenige nagelen, nooten, ende foelie met joneguen gebracht wer
den, sult de schepen aendienen, die daer met capitael souden mogen comen, 
dat alles opcoopen, dat tot redelijeken pryse becomen connen, ende by ge- 
breckvan schepen, coopt mede sooveele als U capitael verstrecken mach. Wel 
te verstaen soo tot redelijeken prijs geen rijs becomen cont, doch voor al sult 
den opcoop van rijs prefereren.

Actum in ’t schip de Trouwe adi 23 Mayo 1619, ter reede leggende voor 
Japara.

Dese gaet per ’t fregat Ccylon, waermede expresselijck senden Joseph te 
Natlaer om U. E. mondeling te verwittigen (alsoo den tijt niet toe en laet om 
sulex te schryven, ende de materye oock te groot is) hoe groote aenslaegen 
d’Engelsen ende Javanen tegen ons beleyt ende overleyt hebben, omme ons 
t’eenemael te vernielen, ende hoe wonderbaerlijck d’ Almogende ons die van 
’t fort Jacatra ende veel van onse schepen tot noch toe voor alle haere gewelt 
ende verraderye behoet heeft, daervan syne Godlijcke Majesteyt eeuwich- 
lijcken gelooft sy. Wy hebben een vloote van 16 schepen versamelt, daermede 
veerdich sijn omme na Jacatra te loopen, ende alle met Godes hulpe weder 
hoopen te redresseren. In passant is de plaetse van Japara aengedaen, ende 
voor de twede mael met gewelt aengetast ende verdestrueert. Van Amboyna 
comendc hebben eenige van onse schepen Macassar oock aengedaen, omme 
haerlieden tot straffe van d’ enorme moort mede alle affbreuck te doen, ge- 
lijck gedaen is. Onder andre wierd daer gevonden een joneque van den Gou
verneur van Suckedana, versien sijnde met een pas door U. E. gegeven. Het 
volck was aen landt gevlucht ende de ledige joneque hebben d’onse in ’t 
minste niet beschadicht, maer weder gelaeten gelijck dié gevonden hebben,

‘1!
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Japara adi 23 May 1619.
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321. — PATANI.
DESE MISSIVE IS GESCHREVEN BOOR JACQUES LEFEBVRE UYTTEN NAME 

VAN DEN HEER GENERAEL AEN GERRIT FREDERICKSZ. DRUYFF MET 
EEN JONCK VAN JAPARA, 28 MEI 1619.

V

Op eergisteren per dese nevensgaende joncque, die recht naer costy wilt, 
hebben ontfangen dese ingeslooten missive door Sr. Hen d riek Jansz. van 
Bantham aen U. E. geschreven, waeruyt ten deele sultconnen verstaan onsen 
stant voordien tijt tot Bantham endé Jacatra, doch met sulcken reserve, dat 
de penna daerinne wijtlopiger geweest is, als den noot ende consequentie van 
saken waeren medebrengende. Derhalven sal de vrienden in ’t corte, alsoo 
niet weeten off desen sekerlijck ter handt comen sal, deelachtigen ’t geene 
jegenwoordich passerende is. DeE. heer Generael Jan Pietersz. Coen heeft op

■'
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daarmede U. E. haar voldoen sult, soo per avontuere aangesproken wierdt 
ofte eenige clachte quaeme.

Laet my metten eersten weeten oft wy tot Suckedaena een jacht vol rijs 
souden connen becomen, ende dient de Coninginne ende den gouverneur 
oock aen dat soo het haer gelieft eenige jonequen met rijs na ons fort Jacatra 
te senden, dat wy die tot goeden prijs affeoopen sullen, insgelijcx soo het haer 
gelieft aen onse casteelen van Amboyna oft Banda te vaeren, dat sulex ons 
oock aengenaem wesen sal, midts dat sylieden by d’Amboynesen noch Banda
nesen niet en vaeren. Alderbest is het ende alderaengenaemst sal ’tons wesen, 
datse met de rijs naer ’t fort Jacatra vaeren.'

De dyamanten voor desen met het fregat Scylon na Jacatra gesonden sijn 
in ’tfort aen d’ onse wel behandicht, dan U. E. missive ende de facture hebbe 
niet gesien, ende alsoo deselvige met myne pampieren tot Jacatra verbrant 
sijn, sal U. E. wel doen ende weder een ander factuyre met andere missive 
senden.

Alsoo dese expresselijck dient om tydinge daer te brengen, ende vandaer 
te haelen, senden wy voor dees tijt geen cargasoen noch capitael.

De dyamanten ende wat andersints veerdich sijt hebbende, sult met den 
brenger deses na Jacatra senden, soo Joseph te Natlaer derwaerts gact om 
van alles mondelingh rapport te doen ende weder na Jacatra te koeren.

D’Engelsen aldacr resideerende sult ghylieden de sterekste wesendc niet 
moeyen, maer ruste ende vrede houden, sonder eenige conversatie off fami
liare verkeeringe met den anderen te houden.

Actum in ’t schip de Trouwe leggende voor
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322. — Srs. I’IETER DE CARPENT1ER ENDE ANDRIES SOURY,
25 MEI 1610.
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Den 23 deser is ons U. E. acngenaeme van den 10cn stantis voor Japara wel 
geworden ende hebbe d’ inhoude geerne verstaen. D’Almogende sy vansyne 
genade gelooft ende wil de rechtschuldige haer misdaet vergeven. Onse ge- 
legcntheyt sullen de vrienden door brenger deses wel verstaen ende derhalven 
geen mende daer van maken, maer ons tot haer rapport gedragen.

Desc gaet per ’t jacht Hardt, welck expresselijck vooruyt senden, omme 
U. E. onse compste te verwittigen'ende naerder tydinge vandaer te haelen, 
om ons na den eysch van saken te mogen reguleeren. Soo haest met de vloote 
omtrent Jacatra sullen comen (soo 't is gelijck de geruchten liepen dat d’En
gelse vloote ons niet verwacht) ende wy te waeter niet doen connen, soud

d’ ongefondeerde proceduyren der Engelsen tegens d’onse de macht van 
schepen uyt de Molucques als andere sooveel mogclijck vergadert, jegenwoor- 
dich sterek sijn de 18 zeylen, waeronder 2 chaloupen, daermede nae Grissy 
om ’t volck te refresscheren, als andere nodige provisien voor de schepen te 
versorgen, gecomen, ende op heden alhier met de vloote wel gearriveert, al- 
waer datelijck een lanttocht gedaen, die, Godtsy loff, wel gesuccedeert is. 
De stadt voor de tweedemael gedistrueert met verlies van niet weynich Javaen- 
tjens, soo dattet ongetwijffelt hem ende andere haere consoorten sal dienen 
tot exempel hoe sylieden onse natie trackteren.

Gisteren arriveerden van Jacatra alhier de fregate Ceylon die in 11 dagen 
geseylt compt, van denwelcken verstonden den goeden standt van ons fort, 
mede hoe d’Engelsen van daer met haer schepen vertrocken waeren, waervan 
men rucht 3 naer Patany, Japon ende drie naer de custeCoromandel vertrocken 
sijn. Den Gcnerael Priem met sijn schip, weet men niet waer hcenen. Den 
nieuwen Generael Dael soude hem noch met seven schepen in de Straet Sunda 
houden, ’t Schijnt syluyden de compste onser vloote niet derven verwachten, 
alsoo wel weeten een onrechtveerdige'saké byderhandt genomen hebben, om 
daerover gestraft te worden vreesen.

Op morgen vroech vertreckt d’E. heer Generael met de vloote naerjacatra 
ende Bantam, vanwaer sijnne U. E. meynt toe te seynden de chaloupe Clccn 
Holland ia, met voorder advysen, waer naer te reguleeren. Derhalven sullen 
desen eyndigen ende ons aen desclve gedraegen.

Actum den 23 Mavo 1619 in ’t schip de Zuyder Eendracht, ter reede leg
gende voor Japara.
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323. — BANTHAM.

i Heden hebben wy U. E. missive wel ontfangen ende d’ inhoude verstaen, 
alsoock die van den coninck van Bantham. Den 28desavontsisden Generael 
hier wel aengecomen met 17 seylen, hebbende in ’t passant Japara voorde 
tweede mael met gewelt ingenomen ende verbrant, tot straffe van d’ enorme 
moort ende rooverye door haer op d’onse gedaen ende omdat noch eenige 
van d’ onse gevangen sijn houdende, niet weetende off sy levendich off doot

AEN PIETER VAN DEN BROECKE ENDE CORNELIS HOUBRAEKEN, PER 
ORDRE VAN D’HEER G-ENERAEL COEN DOOR Sb. PIETER DE 

CARPENTIER GESCHREVEN, 30 MEI 1619.
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van Jacatra,

wel connen gebeuren dat datelijck resolveerden een generaele lanttocht op 
de stadt ende in ’t lant van Jacatra te doen. Derhaven sullen U. E. veradver
teert sijn, veerdich te doen maken alle de hellebaerden, lange piecken, hant- 
geweeren, pistoolen, musquetten ende lichte roers, die in ’t fort sijn, want de 
vloote daervan seer quaelijck versien is; insgelijcx mede alle andere noote- 
lijckheden als bylen, parangs ende wat anders daertoe vereyscht mach werden. 
Sr. Carpentier sal sich met dit jacht tijtlijcken by ons vervougen , om ons van 
alles naerder intijts te informeren, medebrengende Pieter van Ray, Evert 
Harmans ende den capiteyn oft luytenant. Sr. Sury sal in ’t fort blyven ende 
wysheyt bewaeren. In passant hebben Japara met gewelt doen aen tasten, 
ende alsoo de plaetse vry wat versterkt was, ende d’ inwoonderen wel drie 
dagen te voren gewaerschout waeren, vonden treffelijeke resistentie; dan ’t en 
duyrde niet lange. Met verlies van 2 mannen is de plaetse Godt loff gewonnen 
ende verbrandt, gelijck mede vijff schoone jonequen die in de revier laeghen. 
Veel van de Javaense voorvechters sijn doot gebleven.

Soo U.E. de gelegentheyt heeft, laet datelijck den Pangoran van Bantham 
weeten dat ick dit jacht vooruyt gesonden hebbe, met expresse last seer vrient- 
lijck te versoecken, dat het hem gelieve sich met Jacatra niet te bemoeyen, 
endesoo hy gesint is baik metmy te pitsiaeren, ons volck tot Bantham wesende 
ende die daer niet bescheyden sijn sonder dilay aen ons te senden, opdat het 
niet en schyne vyantschap tegen ons gepleecht worde, alsoo wy gelast ende 
gehouden sijn vrientschap met vrientschap, ende vyantschap met vyantschap 
te loonen.

En compt met dit jacht niet veel oostelijeker dan d’ oosthocck 
opdat maelcanderen niet en missen.

Actum den 25 Mayo 1619, omtrent Cherebon in 't schip de Trouwe.
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Bantham ge- 
hacr pretentie 

d’ Engelsen

324. — PATANI.
A EN GERAERDT FRED. DRUYFF, PER ’T JACHT CLEEN HOLLANDIA, 2 JUNI 1619.

In December passato sijn my wel geworden U. E. missiven met het schip 
den Szverteu Leeuw gesonden, maer niet ’t schip noch cargasoen door de 
vrienden daerinne gescheept, sijnde ’t selvige met de volle last den 15 Decem
ber passato door d’Engelsen onder een vrientlijcken gelaet voor 
nomen, soo ’t selvige uytder zee quam, sonderdat wylieden van 
oyt geinsinueert off gewaerschout sijn geweest. Het disseyn van 
is met die van Bantham ende Jacatra soo groot, boos ende loos geweest, dat 
het wcynich gescheelt heeft off sy souden de voorneemste macht ende mid
delen van de generale Compagnie becomen ende consequentelijck haeren 
Indischcn staet t’eenemael geruyneert hebben. Maer doen sy meenden dat 
alles al gewonnen hadden, heeft ons d’Almogende wonderbaerlijck geholpen 
ende tot noch toe seer genadelijck behoet, hoope dat ons wel voirder helpen 
ende alles weder ten besten van de generale Compagnie gelucken sal. Over 
jacr en dach isser by die van Bantham en Jacatra met d’Engelsen gepractiseert 
omme ons tot Jacatra te vermoorden, ende alles te beroven datter was, ende 
soo ons de Heere niet wonderbaerlijck hadde behoet, sy souden haer boos 
voornemen den 20 Augusto 1618 volbracht hebben, alsoo de verraders doen 
ter tijt onder een vrientlijcken schijn wel vijffhondert binnen onse huysen 
sterek waeren, ende rontsomme noch wel 2 a 3000 mannen vergadert hadden. 
Dese groote aenslaegen misluct wesende, hebben sy verscheyden andere ge-

sijn, van meeninge sijnde alsoo voort te vaeren totdat onse gevangenen be
comen, oft totdat die hondertfout betaelt sijn, daertoe wy vertrouwen d’Al
mogende sijn genade geven sal.

Ende alsoo die van Jacatra met haere adherenten voor desen onderleyt 
hebben, onse huysen aff te loopen, het volck te vermoorden ende alles te be- 
rooven datter was, is d’ heer Generael niet alleene genootsaeckt geworden de 
plaetse ter diffentie te stereken, maer ook die misdadige te straffen, waerover 
sijn E. op heden de stadt Jacatra met gewelt ingenomen ende verbrandt heeft 
van meningc sijnde op morgen in ’t landt te trecken. Seer cortdaernaersal hy 
met de vloote na Bantham loopen omme die van Bantham te spreecken ende 
recht van d’Engelsen te voirderen. Interim sultvanden Pangoran vrygeleyde 
off pas versoeken voor een off meer persoonen, die de Generael van meyninghe 
is by syne Majesteyt te senden, ende beschickt ons datelijck weder bescheet.

In ’t fort Batavia adi 30 Mayo anno 1619 tot Jacatra.
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praktiseert, dan sy sijn alle door Godts genade misluct endc hebben wy daer- 
tegen tot onser defentie een fort van de voorsz. huysen tot Jacatra gemaeckt, 
waerop d’Engelsen endejavaenen (siende ons soo swack als oyt geweest sijn) 
geresolveert hebben, ons niet gewelt aen te tasten, ende terwyle d’Engelsen 
haer nieuwe vloote verwachtende waeren, heeft de coninck van Jacatra sijn 
stadt versterekt, ende verscheyden batteryen ondereen vrientlijckgelaet ronts- 
omme onse huysen gemaeckt. Nadat onse voorneemste schepen innewaerts 
vertrocken waeren, ende cV Engelsen tot Bantham 15 schepen vergadert had
den, hebben sy voorsz. schip den Smarten Leeuw tot Bantham genomen, soo 
’t selvige volladen van Patana quam. De schuit die Hendrickjansz. ende d’an
dere hooffden daervan hebben, wil hun de Heere vergeven.

Dese tydinge tot Jacatra verstaende endc siende hoe met batteryen om
ringt wierden, hebben wy d’Engelse logie met gewelt (na insinuatie) acnge- 
tast ende rontsomme ons fort ruymte gemaeckt. D’Engelsen sijn metterhaest 
met elff schepen van Bantham gecomen, omme onse resterende schoepen aen 
d’eylanden van Jacatra leggende mede te nemen, dan ’t is haer Godt loff 
gemist. Wy sijn haer met seven schepen tegen geloopen, ende hebben hun 
den 2 Januaryo 1619 affgeslagen endc haer het schip de Bergerboot ontjaecht, 
doch alsoo sy drie schepen te hulpe creghen endc noch vierandre van Bantham 
te verwachten hadden, sijn wy den 3 ditto van haer geschei den, endc na 
Amboyna geloopen om onse macht byeen te versamelen ende haer weder 
met den eersten te besoecken, invougen dat d’ Engelsen tot Bantham endc 
Jacatra voor dien tijt meester van de see gebleven sijn. Naer ons vertreck 
hebben d’Engelsen ons fort Jacatra te waeter ende de Javanen ’t selvige te 
lande belegert, al haer vermogen doende, om daervan meester te worden, dan 
sy haer tot noch toe Godt loff gemist. Wy sijn in Amboyna geweest, hebben 
daer diversche scheepen by den andere bescheyden aen ’t Westeynd van 
Madura by ons te comen, alwaer Godt loff een vloote van 16 schepen ver
gadert hebben. Den 20 May sijn met dese vloote van Madura ha Jacatra ver
trocken, hebbende in ’t passant Japara voor de tweede mael ingenomen endc 
verbrant, ende sijn den 28e ditto Godt loff tot Jacatra wel acngecomen, ons fort 
in goeden standt vindende. Naer ons vertreck van Jacatra sijn daer endc tot 
Bantham verscheyden onse schepen (die nieuwers van wisten) aengeweest, 
als namentlijck terwyle d’Engelsen met al haer macht totJacatralaeghen sijn 
tot Bantham van ’tpatria acngecomen de schepen ’t Wapen van Haerleni 
ende \Hart met een prijs. Item van Ticco de Zeewolf met pertyc peeper, dc- 
welcke aen de rendevous by ons wel gecomen sijn. Daernaer d’ Engelsen tot 
Bantham geloopen wesende, quamen tot Jacatra van Jamby vol peeper aen 
de jachten Delft ende de Tyger. De Tyger is in Amboyna by ons wel gecomen, 
dan het jacht Delft hebben d’ onse met de volle last onder ’t fort Jacatra aen
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de wal gejaecht omdat het soo leek was dat tot in Amboyna niet seylen cost. 
De joneque met 117 lasten rijs door U. E. ordre in Sangora geladen is den 
7 May omtrent Bantham gecomen, by d’ Engelsen voor goeden buyt genomen 
ende na Pulo Bessy gevoert, alwaer oock drie Chinese jonequen na Bantham 
vaerende gevoert ende berooft hebben. Wy verstacn nu datse alsnu aldaer 
met 12 schepen leggen, daer hun haest hoopen te besoecken. De voirdere 
particulariteyten van ’t voorsz. sullen de vrienden door brenger deses mon- 
delingh verstaen connen, daertoe ons voirder gedraeghen.

Terwyle den Swerten Leeuw voor Bantham van d’ Engelsen genomen wierd, 
arriveerde die selffden dach voor Jacatra het schip d’ Oude Sonne met een 
seer rijeke last van Japan comende. Dit schip was door Sr. Specx gedestineert 
Patana aen te doen, dan alsoo 't selvige een verlegen weder creegh, ende de 
groote mast verloor, sijn sy nootshalvcn verby gcloopen.

Alsoo d’ onse tot Jacatra sonder eenige noot offgebreck, maer uyt enckele 
cleynmoedicheyt tot twee mael toe geresolveert sijn geweest de plaetse aen 
d’ Engelsen ende de Javanen over te geven, hebben sy doen ter tijt alle myne 
schriften ende pampieren verbrant, daeronder oock U. E. missiven, soo die 
aen de heeren Mayores geschreven, als aen ons gedirigeert, als oock de fac- 
tuere van ’t cargasoen in de Swarte Leeuwgeladen. Derhalven can alsnu geen 
pertinente antwoort geven, ende sal ’t nodich wesen, dat U. E. van alles weder 
andere sendc.

Nadat wy met 7 schepen tegen elff Engelsen geslaeghen hadden, ende van 
hun geschei den waeren, is het schip de Szverte Leeuw met de volle last ver
brant, soodat sy daervan niet verbetert sijn, ende alles soo ick hoopeevenwel 
betalen sullen. Men seyt dat de brant in ’t schip gecomen is door versuymenis 
van sekere Engelsen, die by nacht in ’t ruym hadden sitten drineken en arack 
wilden tappen, daerinne de brant geraeckte.

By dese gact extract van resoluctie teghen d’Engelsen genomen. U. E. sal 
deselvige gelijck ook de nevensgaende ordre een ider in dienste van deGene- 
raele Compagnie wesende, communiceeren ende ordre geven dat hem elck 
voor d’ Engelse als voor onse grootste vyanden wachte, ende soo iemant 
eenige Engelse schepen becomen can, dat sy niet en laeten haer meester van 
deselvige te maken, ’t sy met behendicheyt off met gewelt, midts dat het 
sonder groote bloctstortinge geschiede, dat het gemeene volck van d'Engelsen 
wel getrackteert worde, ende dat alle goederen wel pertinentelijck geregistreert 
overgelevert worden daer het behoort.

Nevens dese gact copye van onse missiven, die wy van Amboyna met het 
jacht de Vos aen Sr. Specx na Firando geschreven hebben. U.E. sal wel doen 
ende deselvige soo de gelegentheyt becomen can na Firando voortsenden, 
opdat haer de vrienden by gebreck van d’ eene met d’ ander behelpen mogen.
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Met het jacht Cleen Hollandia brenger deses senden LJ. E. 24.000 realen in 
Japans silver, hctwelcke ten besten van de Generale Compagnie besteden sal 
in peper, goede rouwe syde, benjuwijn ende andre goede waeren voor ’t patria 
dienstich. Wy souden wel een groote somma senden, dan alsoo tegen woor- 
delijck geen schepen ontbeeren mogen ende niet wel geraden is, veel met dit 
jacht t’avontuyren, wort het dieshalven nagelaten. Soo ons de Heere (als ver- 
hoopen) victorie geeft, sullen U. E. datelijck een schip met een andere goede 
somma geit toesenden, opdat den handel waergenomen worde ende wy voor ’t 
patria goede retouren becomen mogen. Ick hoope dat eerlange ontslaegen sul
len sijn van de voorneemsteswaricheyt, last, hinder en schade wclck ons d’En
gelsen aendoen ende nu lange aengedaen hebben. Godt wil ’t haer vergeven.

Na Firando hebben wy aen Sr. Specx ordre gegeven, dat hy na Patana 
silver sende; soo ’t effect sorteert, sy U. E. gerecommandeert het gelt'wel te be- 
steeden ende ons daervooren een goet retour metten eersten te senden. Daer 
sijn verleden jaer vijff treffelijeke schepen van de Molucquen na Manilha ge- 
vaeren en twee wasser in Firando, alle welcke wy achten weder in Firando 
keeren sullen, doch soo ’t gelieve dat sy derrewaerts niet en liepen maer alle 
in Patana quaemen sal (J. E. deselvige schepen met den eersten herrewaerts 
senden, houdende daer een schip met behoorlijeke cappitael dacrtoe om den 
handel met de Chinesen in Cochin China oft daer omtrent op de naest gelegen 
plaetse te vorderen, wel te verstaen soo by Sr. Specx daertoe in Japan gheen 
gehouden sy. Tot bevorderinge van den handel met de Chinesen sy U. E. 
gerecommandeert alle mogelijeke diligentie te doen, terwyle wylieden de ge- 
legentheyt verwachten om die na behooren te mogen vervolgen. Wy hebben 
goeden moet om den Chinesen handel in goeden fleure te crygen; derhalven 
soo haest als de gelegentheyt becomen sullen de saecke behoorlijck vervol- 
ghen. D’ Engelsen doorne moet eerst uyt de voet.

Alsoo wy van meninghe sijn d’ oorloghe met die van Japara endeMacassar 
te continueeren, totdat d’ enorme moort ende roverye by haerlieden gedaen 
ten exempel van andre behoorlijck gestrafft sy, connen wy van die plaetsen 
geen rijs becommen. Derhalven bevelen U. E. ons van die quartieren sooveel 
rijs te senden als na de gelegentheyt geschieden can. Laet dit niet nae, want 
de rijs niet mogen derven, ende ons daerop verlaeten. Maect dat tenminsten 
500 last becomen ende sent alles recht op Jacatra, ende alsoo veel meer van 
doen hebben, is daeromme na Japan mede geschreven. Godt geve dat goede 
quantiteyt becomen.

De gemeenschap die men in Patana met d’Engelsen plach te houden, sal 
LT. E. affsnyden. Laet haer daer in hun wesen. Hout u gerust ende schout 
d’occasie van questye off querelle. Dit sal best connen geschieden, en oock 
anders niet, dan als ghylieden met den anderen geen gemeenschap hout, ende
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met malcanderen niet ommegaet, exempel nemende aen ’t groot ongeluck 
dat tot Jamby daerdoor gebeurt is.

In November passato gouw de peper tot Bantham 6Jf reael de sack. Naer 
ons vertreck verstaen wy datse op 4 realen de sack gedaelt wesen soud. In 
Jamby was het picol 6 realen geldende. Dit jaer hebben ditto Engelsen een 
schip na Engelandt gesonden en een cleen jacht na Banda. Met alle haer 
resterende schepen hebben sy Bantham en Jacatra beset gehadt, met goed 
advoy van de coningen van Bantham ende Jacatra, omme alle onse gaende 
end comende schepen te nemen, die sy becomen connen, doch tot noch toe 
hebben Godt loff niet gehoort, dat sy iets dan den Smarten Leeuw endt voorsz. 
joneque becomen hebben.

’t Is apparent dat door den oorloogh vooreerst ons gerieff van hout op Java 
niet becommen sullen, te meer dewyle de gereetste bossen al geconsumeert 
sijn, ende alsoo in Amboyna ende Batsian secr goet hout in abondantie is, 
daertoe volck om dat te houwen en zagen gebreect, sy U. E. gerecommandeert 
alle mogelijeke neersticheyt te doen, omme ons daertoe een goet getal Chi- 
neesen te senden, gelijck mede om steenen en pannen te backen; hadden wy 
volck, een groote menichte souden daertoe in ’twerek houden. U. E. sal haer 
aendienen ende versekeren, dat sy in Amboyna ende Batsian groot geit ver
dienen connen. In Banda gaen de nooten ende foelie door gebreck van volck 
verlooren. Onderstaet mede off U. E. volck bewilligen can om derrewaerts te 
vaeren ende de vruchten tot haer eygen proffijt te plucken, mits dat wy haer 
die als aen de Bandanesen en andere betalen sullen. Alsoo het hoochnodich 
is dat de voorsz. landen met Chineesen gepeupléert worden, bevelen wij U.E. 
op ’t hoochste ons groote menichte Chinesen toe te senden, ende byaldien 
sylieden niet gesint sijn, de reyse op haer avonturen aen te nemen, sal U. E. 
een goet getal Chineesen in dienste van de Compagnie op maentgeltaennemen 
en dat tot twee hondert toe, soo die becomen can. Doch het waere beter dat 
sy op haer avontuyre quaemen; soo souden mogen wereken, na dat loon be- 
geeren. Sijnder Chineesen, die U. E. bewegen can, met vrou en kinderen te 
comen, sy sullen wellecom sijn, ende haer oock rijekelijek generen connen.

Nadat het bovenstaende voor desen geschreven hadden, hebben wy destadt 
Jacatra (wclck door die van Bantham vermeestert was) met gewelt ingenomen, 
verbrandt ende geheel geraseert, van meninge sijnde met de vloote na Ban
tham ende de Straet Sonda te loopen omme ons volck tot Bantham wesende 
te verlossen ende ons recht tegen d’Engelsen te vorderen. D’Almogende Godt 
geve ons een goede uyteompste.

My is oock ter handt gecomen U. E. missive van 25 Maert met de voorsz. 
joneque, door d'Engelsen genomen, gesonden, waerop het volgende tenant* 
woort dient.
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’t Is my leet U. E. door gebreck van geit geen peeper coopen can, temeer 
dewyle die in dese conjunctuerc seer nodich van doen sullen hebben, ende 
daer na apparentie goede quantiteyt tot redelijcken prijs te becomen is. Met 
dit jacht senden U. E. provisionnelijck 24.000 realen in Japans silver. Wy sijn 
hier tegenwoordich een groote somma in Japans silver ende realen van 8en 
hebbende, dan vinden niet geraden met dit jacht meer te senden. Soo een 
schip ofte meer ontbeeren connen, sullen U. E. een goede somma senden, ende 
ick hoope dat het cort naer dese geschieden sal. Derhalven sal U. E. alle moge- 
lijcke neersticheyt doen om daerteghen tebespreecken offop credit te coopen 
sooveel rouwe syde, peeper, benjuwijn en andere retouren als eenichsints be
comen can, oft neemt daertoe, des nodich wesende, sooveel geit van de 
coninginne op, als becomen can. ’t En gebrecct ons hier aen geen geit, ende 
wy hoopen U. E. haest te versien. ’t Is my lieffdat soo goede pertye benjuwijn 
gecochthadde.

U. E. en sal geen corcoma noch cardamonia senden, alsoo dese waeren te 
veel plaets (seggen de Majores) in de schepen nemen. Dan goede witte candy- 
suycker is haer tot redelijcke pryse aengenaem.

Dat de vrede door die van Patana met de Portuguesen gemaeckt de Pataense 
cust voor U. E. onveyl gemaeckt heeft, is wel te gelooven, ende sal dit jacht 
daerteghen een tijtlanck gebruycken moghen.

Als met jachten van ’t patria versien worden, sullen derrewaerts oock eenigc 
senden soo tot den handel op Cambodja als andre omleggende quartieren, en 
dewyle de rijs in Cambodja seer goedercoop te becomen is, sy U. E. gerecom- 
mandeert te versorgen dat vandaer goede quantiteyt becomen mogen.

Benificeert de daelders soo hooch doenlijcken sy, gelijck mede alle verlegen 
cleeden oft andere goederen, want anders noch meer schade souden lyden.

Dat d’ Atchijnder Queda verovert heeft, hebben verstaen, alsoock hoe Patana 
gedreycht wort. Hadden sy eenige couragie, souden geen noot hebben. Onse 
vrientschap is met den Atchijnder niet seer groot. Het conde wel gebeuren 
dat tans oft morgen mede questie cregen, want wy van hun noch andre niet 
geerne overlast lyden.

In ’t fort Jacatra adi 2 Juny anno 1619.

I
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Nevensgaende is copye van ’t geene U. E. van Amboyna met het jacht de 
Vos geschreven hebben, waervan d’ inhoude confirmere, ende sal U. E. by 
gebreck van d’originele hem daervan dienen. Sedert sijn wy Godt loff den
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U.E. missive van 18 December is my ultimo Mayo wel geworden ende hebbe 
geerne verstaen ’t gene in die quartieren ommegaet. ’t Is my leet dat sonder 
cappitael sijt sittcnde, ende dat den handel overal stille moet staen. 't En ge- 
breect ons nu aen geen geit, maer Godt betert aen schepen. De Heere geve 
dat eens van alles versiep mogen werden.

Aen nevensgaende copye aen d’ onse op Patana geschreven sal U. E. sien
36

28 May met 16 schepen tot Jacatra wel aengecomen ende hebben ons fort in 
goeden stant bevonden, daervan de Heere hoogelijck gelooft sy. De stadt van 
Jacatra hebben met gewelt aengetast, vechtenderhant ingenomen, ende ge
heel geslecht, waermede hoopen goede ruymte rontsomme ons fort beco- 
men sullen. In passant hebben Japara oock aengedaen ende voor de tweede 
mael vechtenderhant ingenomen ende vcrbrant, tot straffe van d’enorme 
moort ende rooverye door haerlieden gedaen. Wy verstaen dat d’ Engelsen 
met 12 schepen aen d’ eylanden in de Straet Sonda sijn leggende, ende sijn 
van meninge haer ende die van Bantham te gaen besoecken. D’ Almogende 
geve ons een goede uytcomstc. Door ordre van Sr. Druyfif sijn van Sangora 
na Bantham gesonden geweest 117 lasten rijs in een Patanischejoncque welcke 
d’ Engelsen genomen ende met drie Chineesse joncquen aen de voorsz. 
eylanden in de Straet Sonda gesleept hebben. Sy hadden groot gebreck van 
rijs, ende wy niet weynich ontrieft geworden, ende oft sulcx per avontuyre 
als niet verhoope weder gebeurde, sy U. E. andermael ten hoogsten gerecom- 
mandeert goede quantiteyt van de beste rijs na de Molucquen, Amboyna, 
Banda ende Jacatra te senden, ’tsy met schepen off joncquen na de gelegent- 
heyt gedoocht, en dat tot 5 a 600 lasten jaerlijcx. Ja, al sent U. E. duysent 
lasten, sy sullen wellecom sijn. ’t Geene voirder vandaer gesonden dient, is 
in nevensgaende memorie verhaelt, waertoe ons gedraeghen.

Alsoo by d’ onse voor desc tot tweemael toe uyt enckle cleynmoedicheyt 
geresolveert is geweest het fort Jacatra aen d’ Engelsen ende Javanen over te 
geven, hebben sy alsdoen alle myne voorneemste schriften ende pampieren 
verbrant, daeronder oock mijn groot copyeboeck ende U. E. missiven nu 
jongst gheschreven, soodat die nu niet gevonden hebbe, ende niet punctualijck 
beantwoorden can, noch oock geen copye senden connen van onse missiven 
ende ordre die met het jacht Jacatra verlooren sijn.

In ’t fort Jacatra ady 2 Juny anno 1619.
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AEN VAN BREE, PER CLEEN HOLLANDIA, 2 JUNI 1619.
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Alsoo wy het jacht Cleen Hollandia met advysen na Patana gedestineert 
hebben, heeft het ons goet gedocht U. E. daermede in passant te senden copye 
van onse missive na Patana gesonden, opdat weeten sonde wat hier een tijt 
lanck gepasseertis, en waerdoorsoo lange geen schepen, jachten noch advysen 
naJamby gesonden sijn, waertoe ons gedragen. Het jacht de Tyger is met sijn 
last in Amboyna; Delft hebben d’onse selffs met de volle last voor ’t fort 
Jacatra verbrant, opdat in handen van d’ Engelsen niet geraken sonde. De 
joncque van Chili Japon is tot Jacatra wel aengecomen, ende sijn vandaer nyt 
in ’t fort gelost 675 picol peper, door U. E. daerinne gescheept.

Wij sijn van meninghe d’Engelsen met de vloote en oock die van Bantham 
te gaen besoecken, ende soo haest eenige schepen gemist connen worden,

in wat noot ende last wy door toedoen van d’Engelse ende Javanen geweest 
sijn, ende hoe wonderbaerlijcken d’ Almogende ons tot noch toe behoet heeft. 
Dese gaet nu met het jacht Cleen Hollandia, waermede vooruyt netten s d’ ad
vysen senden 24.000 realen in Japans silver. Soo haest een schip off meer ge
mist can worden, sullen wy een groote somma geit na Patana senden, opdat 
U. E. van daer mede versien worde. Van de Custe hadden dit jaer een schip 
metcleeden verwacht, maer’ten is niet gecomen; waeraen ’t schort, weet Godt.

Het ongeluck Sr. Houtman overcomen hebbe verstaen. De Heere sy de 
siele genadich. De verleghen deden die U. E. noch heeft, sal vercoopen soo- 
veele gelden moghen, ende niet langer laten leggen.

’t Gene U. E. ontbiet sal ter gelegener tijt, de middelen hebbende, gesonden 
worden. Voor dees tijt can ’t niet geschieden. Alsnoch en sijn onse jachten van 
Solor ende Tymor niet gecomen, soodat voor den coninck geen sandelhout 
connen senden. De Heere wil haer in salvo geleyden. ’t Is niet wel mogelijck 
dat een licht harnas schootvry can wesen, en oock vrempt wie den coninck 
sulcx wijs gemaeckt mach hebben. Lange sal ’t aenloopen eer van ’t patria 
diergelijcke soude connen becomen. Het cargasoen door LL E. met de joncque 
de Hoope na Firando gesonden is daer Godt loff wel aengecomen. Dewyle 
weynich inporteert ’t gene gepretendeert wort over een weynich peper voor 
Jamby uyt een Siamse joncque gelicht, sal U. E. ten pryse van Jamby door 
Soury betaelt de saké affdoen ende de lieden ten minsten costen doenlijck 
voldoen.

In ’t fort Jacatra adi 2 Juny anno 1619.
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328. — INSTRUCTIE
VOOR JEAN PETEYN, COOPMAN, ENDE DOEDEN OLFFERTSZ., SCHIPPER, 

VARENDE MET HET JACHT CLEEN HOLLANDIA NA PATANA,
2 JUNI 1619.

329. — SUCCADANA.
AEN JAN RÜTGERTSZ. VAN LEEUWEN, PER EEN SUCCADAENSE JONCQUE, 

11 JUNI 1619.
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Alsoo in langhe van Suckedana geen tydinge vernomen hadden en ons het 
overlyden van Sr. de Jonge onbewust was, hebben wy den 23 passato van 
Japara derrewaerts gesonden het jacht Ccylon met een simpele missive omme 
te vernemen wat daer passeert, ende soo haest met voorsz. jacht tydinge be-

Ghy stilt van hier recht door najamby loopen ende voor de reviere anckeren 
soo daer geen Engelse schepen sijn, bestellende in aller haeste dese nevens- 
gaende missive aen Abraham van Bree; doch soo daer Engelse schepen sijn, 
sult ghylieden deselvige schouwen ende na Patana loopen, sonder omtrent 
Jamby om onse missive te bestellen tijt te versuymen oft u in perykel te stellen.

Op de custe van Patana comende sult de plaetse voorsichtelijck aendoen, 
wel lettende dat ghylieden in handen van d’Engelsen, Portuguesen, Spaig- 
naerden off andere vijanden niet vervalt off andersints van haer niet verrast 
en wort.

Onse nevensgaende missive ende het silver sult in Patana aen SrL)ruyff 
behandigen ende voirdersijn ordre naercomen. Int ’t wederkeeren herrewaerts 
sult recht door na Jacatra loopen ende niet na Bantham, dienende alle schepen 
mede aen dat van gelijcken doen, ende dat hem een ieder voor d’ Engelsen 
als voor onse grootste vyanden wachte, ende soo wieeenige van haerschepen 
becomen can, dat een ieder trachte sich daervan meester te maken volgens 
resolutie in Amboyna genomen.

In ’t fort Jacatra adi2Juni 1619.

ï'
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sullen U. E. een goet cargasoen deden ende een go^de somma geit tot den 
peeperhandel toesenden. ’t Is my leet dat sulcx tot noch toe niet hebben 
mogen doen. Godt wil het d’Engelsen vergeven.

In ’t fort Jacatra adi 2 Juny anno 1619.
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330. — JACATRA.
AEN DEN PREDICANT ADR. J. HULSEBOS PER PRAEUW, 17 JUNI 1619.

I comen sullen op den eysch versien. Tsedert is ons ter hant gecomen U. E. 
aengenaeme van den 30 April passato, waerdoor seer geerne verstaen hebben 
dat een goede pertye dyamanten, was, sisicque ende besarsteenen becomen 
hadde, welcke met voorsz. jacht (dat Godt geleyde) verwachtende sijn. Wy 
recommandeeren U. E. andermael de coninginne ende gouverneur voor te 
dragen, dat het haer gelieve eenige jonequen met rijs na Jacatra te senden; 
wy sullense tot goeden pryse affeoopen, gelijck mede alle andere waren die 
souden mogen brenghen.

Voorder sult haer oock aendienen hoe de stadt van Jacatra met gewelt in
genomen ende geheel geraseert hebben, ter cause sylieden met die van Ban
tham ended’ Engelsen onderleyt hadden onsehuysen tot Jacatra aff te loopen, 
ons volck te vermoorden ende de goederen te berooven, ’t welck haer door 
Godts genade misluctwesende, heeft de coninck van Bantham den coninckvan 
Jacatra uyt sijn rijck geseth, ende wy hebben die van Bantham daer weder uyt- 
geslaeghen, van meninge sijnde de plaetse in te houden soolanghe het den 
Heere gelieft.

Laet niet ons metten eersten te senden copye der facture van dyamanten, 
die jongst door Hendrick de Jonge met Seylon gesonden sijn; met brenger deses 
senden u boecken pampier.

Adi 14 Juni anno 1619, in ’t schip de Trouwe leggende op de rede voor 
Bantham.

Seer wel is my bekent in wat staet het fort gelaten hadde en oock alle d’ 
overicheden (soo van de schepen als het fort), hoe goeden gevoele ick altoos 
tegen veeler opinie van desselffs behoudenisse gehadt hebbe. Rechtveerdich 
en goet is ’t begin geweest. Hebbe oock immers soo diep insien als u laest 
overgecomen is, ende de voortganek heeft d’ Almogende tot nu toegesegent, 
niettegenstaende d’administratie, handelinge ende bestieringe door den raet 
van ’tfort(nae mijn vertreck gedaen) ten ruwyne tendeerde. Dan off sulexdoor 
onbedachtheyt, enckele vrese, malitie, off door malitie en vreese geschiet sy, 
sal den tijt openbaeren. ’t Is altoos seker dat de schuldige plicht niet behoor- 
lijcken voldaen sy; dat des Compagnies goederen, de myne ende andere par- 
tyculiere berooft sijn; datter by eenige schandelijck ende godtloselijck geleeft 
is, en dat men het fort aen de vyanden sonde overgegeven hebben (sonder
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cenige noot) soo d’ Engelsen van den Broeck maer gelevert hadden, macr 
dewyle sy dit niet conden doen wierdt by den raedt gevreest datter eenige 
verraderye onder schuylde ende dat ghylieden in meerder swaricheyt soudet 
geraken dan in ’tfort waert lydende, waerover haer bedachten, de vyandcn 
affleyden ende ’t fort door Godts genade behouden is, omdat men ’t selvige 
niet dan met groot perykel quijt worden cost. Dit moet ghy alle (de waerheyt 
belydende) bekennen.

Voorwaer my dunct dat U. E. sijn eere grootelijcx vercort dat onderstaet 
tegen soo claere waerheden ende groote fauten te stryden, en dat te meer 
dewyle tot behulp is nemende redenen die niet eerlijck en sijn ende U. E. 
persoone gcensints betamen. Hadde U. E. de noot soo grootelijck gedrongen 
ende was het fort geensints (tegen d’ Engelsen ende Javanen gelijck ghy 
seggcn wilt) diffencibel, hoe is de plaetse dan behouden? wie heeft hetontset 
gedaen? wie heeft de plaetse in een moment diffencibel gemaect ende U. E. 
’s anderendaechs versien van sooveel dingen die U dacgs te vooren (soo ghy 
segt) gebraken ? want niet meer dan eenen dach isser tusschcn de veranderingh 
van resolutie gcpasseert, ende dese veranderinge is immers alleene gecauseert 
omdat van den Broecke volgens accoort in ’tfort niet geleverdtwierd,sonder 
dat ghylieden wist waeraen sulcx gebrack, veel min wat onneenicheyt datter 
tusschcn d’ Engelsen ende Javanen was. Ick bidde U. E. en strijt doch niet 
tegen soo claere waerheden. Soect oock geen glorie noch roem met vercor- 
tingc van anderlieder eere, en dat veel min in saecken die u beroep niet aen 
en gaen. U ampt is eerlijck genoech ende en dient geentsints met werrelt- 
lijcke saken vermengt noch besoettelt. U. E. respect, achtbaerhcyt en eere is 
voor mijn vertreck uyt het fort soo groot, ja grooter geweest als iemant van 
sijn beroup. Loopender nu geruchten die sulcx souden moghen verhinderen, 
overdenct vanwaer die comen, wat oorsake daertoc gegeven is, ende en huylt, 
gelijck men seyt, met de honden niet. Van hier is ’t dat de geruchten comen. 
Dacr is tijt van swyghen en spreken. Beide can misbruyct worden. Ende omdat 
U. E. in dese de rechte mate niet gehouden heeft, is mede als andere besocht 
geworden. Wat heeft U. E. de misdaet van andere te verswyghen off ver- 
schoonen? Sijt ghijder by geval tegen u danek mede gemengt geworden, over
denct dat u den crijgh noch het fort, maer den Godtsdienst bevolen is geweest, 
ende dat het menschelijck is te vallen. Maer en blijft niet leggen. En ontsiet 
de boosen niet, gelijck het U. E. ampt betaemt. Onderstaet niet (willende 
wel doen) tegen de waerheyt te stryden, noch met redenen (tot vercortingc 
van andre lieder eere) te verdedigen de fault die door onbedachtheyt, cleen- 
moet, malitie, off alle drie te saemen, begaen is.

’t Is met voordacht ende om U. E. eere geschiet dat in ’t fort gebleven is. 
Ick hoope eerlanghe aldaer te keeren ende sal alsdan op sijn versoeck goet
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bescheet geven. Interim sal gelieven versekert te wesen, dat soo grooten con
sideratie tot U. E. beste dragen sullen, als ons ampt en ccre gcdoocht. Het 
gemeene spreeckwoort seyt datter niemant in lyden compt off hy helpt er 
hemselven inne.

In ’t schip de Trouwe leggende voor Bantham, ady 17 Juny anno 1619.

U. E. sullen met de voorsz. drie schepen omtrent Bantham op de wacht 
blyven leggen, wel te verstaen soo verde t’ seewaert dat ghylieden altoos met 
een zeewint om de Oost boven ’t landt na Jacatra seylen condt; endesoo hier 
eenige Engelse schepen, jachten off schuyten aencomen, sult trachten de- 
selvige met behendichey t off met gewelt te vermeesteren en by ons tot Jacatra 
brengen, ende soo hier meerder macht van d’Engelsen compt, dan Uwe is, 
soo sult tydelijck by onse vloote na Jacatra loopen ende ons op ’t alderspoe- 
dichste daervan verwittigen.

Onse schepen die hier uyt het patria off van andere quartieren souden 
mogen aencomen, sullen U. E. by ons na Jacatra senden.

Wy bevelen U. E. geen van de drie Chineesse jonequen, die voor Bantham 
leggen, na China te laten passeeren voor dat elck een expresse vrypas van 
ons verthoone, alsoo niet van sinne sijn deselvigc eenige peper te laeten ver
voeren voor dat d’onse, tot Bantham leggende, den handel aldaer met alle 
vryheyt toegelaeten worde, noch oock te laten passeeren voordat elck een 
seker getal volck tot Jacatra bestelle, hetwelcke haer ter gelegener tijt moocht 
doen herdeneken.

Alle andere jonequen ende praeuwen sult vry en vranek onghevisiteert ende 
ongemolesteert laeten passeeren en repasseeren, in ende uytvaeren, n.ae haer 
geliefte.

Terwyle U. E. hieromtrent leggen sult altemet imant met een schuyt off 
boot tot Bantham aen landt senden ende den Pangoran Gouverneur met alle 
beleeftheyt doen bejegenen, denselven aendienende dat niet en begeren dan 
alle goede vrientschap met hem te onderhouden, ende soo hy van gelijeken 
begeert te doen, dat het hem dan gelieve d’ onse tot Bantham den handel in 
alle vryheyt toe te laeten en voor te comen datter geen monopolie (als voor 
dese) gepleecht worde, want anders mede genootsaeckt blyven souden de
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Chinesen ende andere alsulcke verhinderinge te doen, als d’ onse totBantham 
onder een vrientelijcken schijn aengedaen wort.

De meninge is de plaetse Jacatra voor ons te behouden, derhalven soo met 
den Pangoran off eenige grooten in redene compt ende de redenen sulcx vor
derde, sult haer aendienen (maer anders niet), dat de Pangoran gelieve gewaer- 
schout te sijn ons geen hinder, molestie noch affbreuck tot Jacatra te laten 
doen, ende niet te beletten dat alle vrye lieden in alle vryheyt derrewaerts 
vaeren en keeren, want de generael anders genootsaeckt worden soude alle 
vrye lieden de vrye toeganck tot Bantham mede te doen verhinderen ende 
Bantham gelijcke affbreuck te laeten doen als ons door haer tot Jacatra soud 
mogen aengedaen werden, ’t welck quae vrientschap maken soude; item dat 
ons voor dese voorgecomen is, die van Bantham oorsake sijn van ’t quade 
spel dat tot Jacatra tegen ons gespeelt is.

Dan alsoo de Generael tot noch toe niet heeft willen gelooven en naeder 
blijck begeert, heeft sijn E. den Pangoran daervan niet willen beschuldigen, 
totdat hy van de saké volcomen bewijs become, gelijck dat by ons een gebruyck 
is; ende om de suspitie niet te vermeerderen ende alle nadeneken te weeren 
sult vrientlijeken versoecken dat het den Pangoran gelieve ons te doen behan- 
digen ons geschut ende d’ anekers welck hy van ’t eylandt Onrust becomen 
heeft, gelijck mede ons fregat dat de synen van Jacatra totBanthamgebracht 
hebben.

Item dat dc coninck van Jacatra ende alle de Chinesen die van Jacatra tot 
Bantham gevoert sijn, haere schuit aen ons betaelen, off dat die by gebreke 
ons overgelevert werden. Insgelijck mede d’ uytstaendeschulden totBantham 
wesende, off haer persoonen; doch met aller beleeftheyt ende aller discretie 
sal men daervan spreken na dat d’ occasie voorcomt.

Ons hout dat tot Bantham by die van den Pangoran aengetast is sal men 
weder eysschen off de betalinge van ’t selvige, gelijck mede dat vry en vranek 
sonder verhinderinge coopen ende uytvoeren mogen alderley houtwerek ende 
andere materiaelen die van noode moghen hebben, gelijck voor dese ge
schiet is.

Item dat alle praeuwlieden geconsenteert worde haer voorons geit t’onsen 
dienste te laeten gebruycken.

Uyt het fort Jacatra is de vrouwe met een kindt en de slavinne wechghe- 
loopen van de oude geweldige, ende tot Bantham na wy verstaen gevoert. 
Ü. E. sullen haer met beleeftheyt van den Pangoran (met reciprocque presen
tatie) versoecken.

Soo van den Pangoran off de syne geallegeert wort wat gepretendeerde 
vrientschappen ons aengedaen is, sult daerteghen verhaelen de groote deucht 
die Bantham soo langhe jaeren van ons genooten heeft ende hoeveele wy
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Alsoo goetgevonden hebben drie schepen omtrent Bantham op de wacht 

te laeten leggen, als namentlijck de Zuyder Eendracht, de Neptunes en de 
Nassauw, omme onse ordre naer te comen, hebben wy daerover als comman
deur gecommitteert ende gheautoriseert gelijck bij dese committeeren ende 
authon’seeren denE. JaecquesLefebvre,oppercoopman, omme over de voorsz. 
schepen als commandeur te commandecren. Derhalven ordonneeren aen alle 
d’oppercoopluyden, schippers, alle d’ officieren, soldaeten, bootsgesellen ende 
allen anderen, op de voorsz. schepen de Zuyder Eendracht, de Neptunes ende 
Nassauw varende, den voorsz. Jaecques Lefebvre als haeren commandeur 
t’erkennen, respecteeren ende gehoorsaemen. Aldus gedaen in ’t schip de 
Trouwe voor Bantham ter rede leggende, adi 21 Juny anno 1619.

i

II 0

8

van sijn jonequen in Amboyna, Botton, Japara ende elders bejegent ende wel 
getrackteert hebben.

Endesoo clachte gedaen wort van grootc oncosten die hy tot Jacatra gedaen 
off schade die daer geleden mach hebben, sult daertegen allegueren hoe by 
ons noch ongelijck meer oncosten gedaen ende noch veel grooter schade ge
leden is; insgelijck mede wat volck, soo van verlies van volck geclaegt wort, 
wy daer teghen verlooren hebben, ende cyntlijck hoe excessyffde lasten en 
oncosten sijn van soo grooten vloote als d’ onse geweest is, daarmede door 
haer toedoen en onderstant aen d’ Engelsen gedaen, te vergeeffs na Amboyna 
hebben moeten vcrtrecken en den handel op diverse quartieren niet waer 
hebben moghen nemen.

Soo ’t geviele dat wederomme door iemant van des Pangorans weghen 
voorgeslaeghen wierd, dat men ons het Engels huys (dat versoeckende) wel 
geven soude, sullen de vrienden die van den Pangoran van d’ aenbiedingc be- 
daneken ende haer aendienen dat het huys t’ onser spyte recht voor 
gebout is, ende soo men d’aengedaene affrondt wilt wech nemen 
vrientschap doen, dat sy het affbreecken.

In ’t schip de Trouwe voor Bantham op de rede leggende, den 21 Juny anno 
1619.
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Door onse voorgaende van den 2 Juny passato per ’t jacht Cleen Hollandia 
gcsonden, sal U. E. verstaen hebben wat d’oorsaecke sy dat soo langhe na 
Jamby niet gcsonden is ende wat in dese quartieren gepasseert sy. Tsedert 
hebben vernomen ende bevonden, hoe d’ Engelse vloote uyt de straet Sonda 
vcrtrocken is, soo haest sy onse compste tot Jacatra vernamen,'waerovergoet 
gevonden hebben per costy te senden het jacht de Jaegher met 8000 realen 
in spetie ende verscheyden deden, in compagnie van de schepen den Engel, 
de Bergcrboot ende de Morgensterrc, met een goet cappitael na Patana ende 
Jappan gedestineert.

Naer ’t vertreck van voorsz. jacht Cleen Hollandia hebben wy oversien U. E. 
missiven van 3 Januaryo, 19 Fcbruaryo, 25 ende 26 Martius ende d’inhoude 
verstaen. Alsnoch hebben de jonequen van Chily Japan (daermede U. E. 
advyseert van meeninghe was 500 picol peeper te senden) niet vernomen ; 
waeraen het schort sal den tijt leeren.

Wy sijn niet alleene niet gesint twee andere stucken voor den coninck van 
Jamby te senden, maer begeeren oock dat U. E. weder beschicke de twee die 
alreede acn den coninck gegeven heeft, gelijck wy denselven oock schryvende 
sijn.alsoogeensints begeeren toe testaen dattereenich geschut van de schepen 
gelicht ende cenige Mooren gegeven, vercocht oft verschoncken worde, veel 
min dat men cenige stucken geve tot boete van misdaet die perticulieren 
souden mogen begaen. Had uwen ondercoopman misdaen, hy mocht boeten; 
wilde de coninck geschut hebben, hy mocht sien dat hy ’t creghe. De schepen 
werden met geschut gcsonden omme des conincks volck en goederen daer
mede tc beschermen ende ons recht te verdedigen, maer niet omdat het- 
selvige ter contemplatie van iemant gelicht soud worden. Wete oock niet wie 
U d’ authoritcyt gegeven heeft om geschut te lichten; daeromme sult ons 
daervan rceckeninge doen.

’t Is ons leet te verstaen het ongel uck welck d’Engelsen coopman in onse 
logie overcomen is, alsoock dat ghy (die oorsaeck van ’t quaet sijt), daerover 
tot uwe ontlastinge twee persoonen op u eygen authoriteyt gerecht hebt. Sult 
ons daervan oock contentement geven, ende sulex niet meer sonder expresse 
last doen.

Dese gaet met den E. Adriaen Jacobsz. van der D.ussen welcke geordon- 
neert hebben het comptoir Jamby als oppercoopman te bededen; derhalven 
sult denselven op d’ ontfanek van dese alles overleveren, comende met eerste 
geleghentheyt herrewaerts, ofte sult aldaer een seeckeren tijt vertoeven, naer
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dat by den voorsz. van der Dussen ende den raede goetgevonden ende ge- 
ordonneert worden sal.

Om de plaetse van Jacatra te peuplecren is hier alderley volck van noode, 
derhalven sal U. E. wel doen ende onderstaen off goede menichte van volck 
bewegen can omme vandaer by ons tot Jacatra te comen resideren, ende helpt 
hun daertoe soo veele doenlijcken is.

In 't fort Jacatra adi 2 Julyo anno 1619.
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Nae ’t vertreck van ’t jacht Cleeu Hollandia welck den 2 Juny passato met 
advyse naPatana gesonden hebben, sijn wy met de vloot voor Bantham ge
weest, hebben d’onse van den Pangoran verlost, ende sijn gewaer geworden 
hoe seecker was dat d’Engelse vloote ons niet heeft durven verwachten, 
maer uyt de Straet Sonda vertrocken sijn, soo haest onse compste tot Jacatra 
vernamen. Hierover hebben goetgevonden per costy te senden het schip den 
Engel, na Patana de Bergerboot ende de Mor gen ster re met een cappitael van 
120.000 realen soo in Jappanssilver als realen van achten, ende na Jamby het 
jacht de Jacgher.

De voorneemste oorsaecke daeromme het schip den Engel na Firando sen
den, dat is insonderheyt om rijs; derhalve bevelen ende recommanderen U. E. 
andermael ten hoochsten ons daervan een grootc quantiteyt toe te senden, 
te weten 500 a 1000 lasten ende dat van de alderbeste witte rijs die dacr te 
becomen is, sonder de bruyne by gebreck van witte rijs naer te laten. Ende 
soo ’t geviele, dat soo grooten quantiteyt rijs aldaer niet te becomen waere, 
sal U. E. versorgen dat van Sciampa, Cambodja off andere quartieren versien 
worden, want anders alle forten ende schepen die rijs gebreecken sonde.

Met rijs ende alderley provisie sal U. E. na de Molucquen, Amboyna ende 
Banda senden alsulcken schip off schepen als aldaer met den raet goetvinden 
sall. Ende alle d’ andere schepen die na de custe van Java gesonden worden, 
sal U. E. senden recht door na Jacatra ende niet na Bantham.

Met voorsz. schip den Engelsenden eenige nagelen, oliphantstanden ende 
loot, welck hetgeene is dat voor dees tijt senden connen. Godt geve dat het eens 
mach beteren. ’tEn gebreectons nu aen geit niet, maer aen schepen en volck.

By dese senden wederomme copye van d’ onse van Amboyna geschreven 
met een lijste daerby van verscheyden goederen die vandaer geeyscht worden, 
daertoe ons andermael gedraeghen, U. E. wederomme ten overvloet recom
manderende van alles sooveele te senden als doenlijcken is; insonderheytdient



Firando, 2 Juli 1619. 571

met cl’eerste geleghentheyt 100 vaeten goet boscruyt voor de

ll

■

■

r
-

335. — PATANI.
AEN Sr. G. F. DRUYFF, 2 JULI 1619.

!
ï

J

■!

Il

fis

Nevensgaende is copye van d’ onse per ’t jacht Hollandia gesonden, waer- 
van d’ inhoude confirmeeren. Tsedert sijn versekert geworden hoed’Engelse 
vloote uyt de Straet Sonda vertrocken is, so haest sylieden onse compste tot 
Jacatra verstonden, waerover goetghevonden hebben najappan, Patana ende 
Jamby te senden den Engel, den Bergerboot, de Morgensterree met een cappi- 
tacl ende cargasoen tot bevorderinge van den handel. De Jager en sal niet 
voircler dan Jamby vaeren, maer d’andre drie schepen sullen gcsamentlijck 
Patana aendoen, ende wy senden U. E. daermede 120.000 realen soo in Jap- 
pans silver als realen van achten, 150 picol sandelhout, eenige nagelen ende 
andersints. U. E. sy gerecommandeert alles ten besten van de generaele Com
pagnie te beneficeeren ende ons met den eersten daervooren te senden een 
goed retour voor ’t patria in peeper, goede rouwe syde, benjuwijn en ander
sints, daerna met devotie verlangen sullen.

Wy verstaen hier datter twee Chineesse joncquen met allerley Chineesse 
waeren en goede partye rouwe syde in Patana gecomen souden wesen, waer
over soo goede somma geit sendende sijn; versiet het comptoir Siam daervan 
met alsulcken somma, als ontbeeren condt. De nagels verstaen wy dat in Siam 
seer diere sijn. U. E. sal derwaerts eenige senden gelijck mede pertye sandel
hout, opdat Sr. Nieuroode den coninck van Siam daervan gerieven mach.

Het schip den Engel hebben wy gedestineert najappan te vaeren; U. E. sal 
’t selvige datelijck derrewaerts depesscheren, medesendende alsulcken carga
soen als derrewaerts dienstich is, sonder de retouren voor ’t patria seer te ver
minderen. D’ andere twee schepen, de Berger boot trxde, de Morgensterree sullen

U. E. te letten in Jappan alsulcke ordre te stellen en daer te laten dat alle de 
Jappanse campher in onse handen becomen moghen, alsoo ’t selvige een van 
de beste coopmanschappen van Indien is en daerop de meeste proffyten vallen.

Om Jacatra, Amboyna, Banda ende Batsiaen te peupleeren hebben alderley 
volck van noode, derhalven recommandeeren U. E. mede alle mogelijeke 
neersticheyt te doen omme ons menichte van alderley volck te senden, inson- 
derheyt Chinesen. Soo het U. E. aen schepen gebraecke, laet niet menichte 
van rijs met joncquen te senden, ’t sy op Jacatra, Molucco, Amboyna off 
Banda, daer ’t best geleghen comen sal.

Sent ons 
forten.

In ’t fort Jacatra adi 2 Julyo anno 1619.
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hier metten eersten weder met een goet retour verwachten. Sent deselvige 
rechtdoor na Jacatra ende niet na Bantham, gelijck mede alle joncquen die 
herrewaerts sout mogen depesscheren.

Het schip de Morgensterrc dient in Amboyna off elders te vertimmeren. 
U. E. sal dacrtoe timmerlieden ende de materiaelcn fornieren, de goede hant 
daeraen houdende dat het schip wel versien worde.

Dewyle alle den rijs door U. E. gesonden in handen van d’ Engelsen ver
vallen is, ende in Japara noch Macassar alsnu ghecn becommen connen, 
lyden d’ onse daervan op veel plaetsen groot gebreck. Derhalven bevelen ende 
recommandeeren U. E. andermael ten hoogsten ons een goede pertye rijs met 
den aldereerstcn te senden, ’tsy met schepen off joncquen, na dc geleghent- 
heyt die becomen can; al waer ’t tot 500, jae 1000 lasten ’t en sal niet te veel 
wesen. Sent altoos van den alderbesten rijs die te becomen is, ende dat in ’t 
begin van ’t Noordermousson (is ’t doenlijeken), want anders te laet compt 
om na de Mollucquen gesonden te worden; dan sent noch liever laet dan niet 
met allen.

In dese gaet andermael extract van resolutie tegen d’ Engelsen genomen 
ende ordre dienvolgende gegeven. U. E. sal deselvige communiceeren daer 
’t behoort ende d’executie des noodich wesende helpen volvoeren. Wy ver- 
staen datter 2 Engelse schepen over lange na Jamby ende Patana gevaeren 
wesen souden, te weeten de Samson ende de Houdt. Hebben d’ onse belast, 
soo die rescontreeren, dat trachten sullen haer te vermeesteren ’t sy met bc- 
hendicheyt off met gewelt.

Om volck sijn wy overal seer vcrleghen, derhalven recommanderen U. E. 
andermael met eerste geleghentheyt sooveel Chinesen herrewaerts te senden 
alsdoenlijeken is, insonderheytChineesse timmerlieden, gelijck mede een goet 
deel huysgesinnen, doch daer en can niet t’ onpas comen. Mannen, vrouwen, 
kinderen, slaven, slavinnen, te weten cloecke jonge mannen ende jonge vrou
wen (vrye lyeden ende hoe die souden moghen wesen), ’t sal al wellecom sijn 
om Jacatra, Amboyna, Banda off Batsian te peupleercn. Laet niet nacr, hier
toe u beste te doen, alsoo de Compagnie daeraen veel geleghen is; derhalven 
maeckt dat menichte van allerley volck becomen.

Was, olie, gedroochde vis ende alderley andre provisie sult mede sooveele 
senden als de gheleghentheyt gedoocht.

Nevens dese gaet eene lijste van goederen die voor Tymorgceyscht worden. 
U. E. sal ons daervan senden ’t geene becommen can, insonderheyt slechte 
geele armosynen, alsoo daer meest om vcrleghen sijn. In Grissy is eenich san
delhout vercocht a 32 realen ’t picol.

In ’t fort Jacatra adi 2 Julio anno 1619.
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Ick hebbe verstaen hoe den tijt Uwe Majesteyt tot vrede met die van Mal- 
lacca, onse ende Uwe Majesteyts vyanden gebracht heeft. Hadde wel ge- 
wenscht(dewyle met die lieden geen seekere vaste vredegemaecktcan worden)
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336. — JUDEA.
AEN C. VAN NIEUROODE, 2 JULI JLG19.

Tsedert onse jonekste van den 2Juny per ’t jacht Cleen Hollandia gesonden, 
sijn gewaer en versekert geworden hoe d’ Engelse vloote onse compste niet 
heeft durven verwachten, sijnde uyt de Straet Sonda met groote haeste ver- 
trocken soo haest sy onse compste tot Jacatra vernamen, waerover goetge- 
vonden hebben, na Jamby, Patana ende Jappan te senden de schepen den 
Engel, de Bergerboot, de Morgcnsterre ende de Jager met een cappitael van 
120.000 realen in Jappans silver ende realen van achten, 150 picol sandelhout, 
eenige nagelen ende andersints. Wy hebben aen Sr. Druyff geordonneert dat 
hy U. E. daervan pertye sende, gelijck mede sooveel geit als ontbeeren can, 
gelijck per nevensgaende copye van missive, U. E. recommanderende ons 
daervooren een goet retour rouwe syde, benjuwijn ende gommelacco voor 
’t patria te senden.

Soo U. E. de geleghentheyt becomen can, sal wel doen ende ons recht 
toe recht aen met jonequen op Jacatra senden een groote quantiteytschoone 
witte rijs, gelijck mede groote menichte van alderley volck, oock slaven ende 
slavinnen, omme Jacatra, Amboyna, Banda ende Batsian daermede te peu- 
pleeren. Laet dit niet na sooder eenige raet toe is, alsoo om volck en rijs seer 
verleghen sijn, gelijck in nevensgaende copye van missive aen Sr. Druyff ge
schreven breder verhaelt wort.

Wy hebben dit jaer Godt loff een groote pertye sandelhout van Tymor 
becommen. Soo wy versekert waeren datter goede pertye in Siam ende Patana 
vertiert cost worden, souden genouch connen senden, want alsoo de Chineesse 
jonequen dit jaer tot Bantham gecomen, door d’ Engelsen geheel berooft sijn, 
hebben sy geen middel om het het hout van ons te coopen. Dan vermidts geen 
seker quantiteyt door U. E. geeyscht wort, senden niet meer dan 150 picol, 
gelijck vooren geseyt wort. In Grissy is door d’ onse omtrent 90 picol ver- 
cocht a 32 realen ’t picol. Soo de Chineesen meer geit hadden gehadt, souden 
meer gecocht hebben.

In ’t fort Jacatra adi 2 Julyo anno 1619.
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Alsoo .... t’onser versekeringe in te houden, ende soo die van Bantham 
haer niet gerust houden, sullen gedrongen worden ons recht voorder teghen 
haer te vervolgen, hetwelck Uwe Majesteyt wel hebben willen verwittigen, 
versoeckende voorder, dat als eenige joncquen o ff prauwen na den coninck 
van Mattaram sendt, dat Uwe Majesteyt gelieve deselvige in passant Jacatra 
te laeten aendoen, omme onse vrientschap en goede correspondentie daerdoor 
te vermeerderen. Wy beloven datse wel getracteert sullen worden, ende soo

’) Het eerste gedeelte woordelijk gelijk aan 
nummer.

44

dat Uwe Majesteyt d’ oorloge gecontinlieert hadde, gelijck van meeninghe 
sijn met Godes hulpe te doen; dan dewyle uwen staet de vreede met d’ alsulcke 
vereyschte, sullen ’tten goede aennemen endedaerommegeensints toelaeten 
dat Uwe Majesteyts joncquen op dese quartieren vaerende door d’ onse be- 
schadicht worden. Wy hebben sulcx niet alleene verbooden, maer d’ onse 
wel expresselijck belast alle Patanische joncquen die in dese quartieren res- 
contreeren mogen, alle hulpe, faveur en vrientschap te betoonen, gelijck wy 
oock alreede aen verscheyden joncquen die ons bejegent sijn, gedaen hebben.

Alsoo de coningen van Bantham ende Jacatra met hare consoorten onder- 
leyt hadden onse huysen tot Jacatra eerstelijck met valse practijcken aff te 
loopen ende daerna, door d’ Engelsen met 19 schepen geassisteert wesende, 
met openbaer gewelt te vermeesteren, alle de goederen te berooven ende ’t 
volck te vermoorden, hebben wy door Godts genade al haer gewelt met gewelt 
affgeweert, sijn de bedriegerye met goede voorsichticheyt voorcomen ende 
hebben naderhandt tot revenge ende straffe van soo boosen voornemen de 
stadt ende omleggende landt van Jacatra met gewelt ingenomen ende die van 
Bantham met haere consoorten daeruyt geslaegen, van meninge sijnde de 
plaetse t’ onser versekeringe in te houden. Hierover versoecken dat het Uwe 
Majesteyt gelieve, niet alleene toe te staen, maer oock ordre te geven dat 
haere joncquen jaerlijcx met rijs ende alle andere provisie aen ons fort tot 
Jacatra comen; het sal haer alles wel tot goeden pryse affgecocht worden ende 
ons lieff wesen. T’ onser gedachtenis gelieve Uwe Majesteyt het nevensgaende 
in teeken van vrientschap aen te vaerden. Godt behoede Uwe Majesteyt voor 
haere vyanden ende vermeerdere haeren staet.

In ’t fort Jacatra adi 2 July anno 1619.
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eenige goederen medebrengen, die sullen tot goede pryse affgecocht worden. 
In teekeiyvan vrientschap gelieve Uwe Majesteyt ’t nevensgaende danckelijck 
aen te veerden.

In ’t fort Jacatra adi 2 Julio anno 1619.

340. — INSTRUCTIE
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ENDE FIRANDO, 2 JULI 1619.
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Met de voorsz. vier schepen sullen U. E. rechtdoor na Jamby seylen ende 
de plaetse gesaementlijcken aendoen omme te sien off daer sult connen be
jegenen d’ Engelse schepen de Samsoii ende de Hondt, die men seyt dat na 
Jamby ende Patana geloopen sijn, ende soo haer compt te rescontreeren, ’t sy 
dan omtrent Jamby, Patana off elders, alsoock alle andere Engelse schepen 
die ghylieden sout mogen bejegenen, sult onderstaen u meester van deselvige 
te maken, ’t sy dan met behendicheyt off met gewelt, ende soo eenige compt

lek hebbe verstaen dat Uwe Majesteyt d’onse aldaer residerende met gewelt 
affgedrongen heeft tweestucken geschut onse hooge overricheyt toebehooren- 
de, ende dat op de naeme van boete over de faute, die geseyt wort een van de 
Nederlanders met een van des jongen conings vrouwen begaen soud hebben. 
Ende alsoo het gewelt en geen recht en is, dat daerover het geschut van onse 
schepen genomen soud werden, willen wy Uwe Majesteyt vrientlijck gebeden 
hebben daervan aff te staen, de twee stucken geschut weder te geven ende 
niet dan redelijeke boete te nemen voor misdaet die begaen soud moghen 
worden, sonder de natie uytmuntende schandael aen te doen, opdat onse 
vrientschap daerdoor niet vercort worde, maer dagelijcx meer ende meer 
vermeerdere, gelijck geern sien souden, ende sal Uwe Majesteyt tot bevestinge 
van ’t selvige het nevensgaende danckelijck gelieven aen te veerden.

In ’t fort Jacatra adi 2 July anno 1619.
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te veroveren, sult het volck wel tracteeren ende de goederen onder behoor- 
lijcken inventaris (by d’Engelsen oock getekent) overnemen ende ten besten 
van de Generaele Compagnie beneficeeren.

Soo haest U. E. omtrent Palinban comen sult Jacob van der Marct met de 
roeyschaloupe nevensgaende missive ende vereeringe aen den coninck van 
Palinban senden, met ordre datditto van der Marct den coninck aendiene, hoe 
wy Jacatra ingenomen hebben, hoe de saecken met Bantham staen ende dat 
hy vervorderedat hetden coninck gelieve in passantsynejoncquen ende praeu- 
wen die naden Mattaram souden moghen vaeren, Jacatra met alderley provisie 
te laeten aendoen tot bevorderinge ende augmentatie van vrientschap, ende 
sal van der Marct sich op ’t alderspoedichste vandaer na Jamby vervougen 
omme de reyse met de schepen na Patana te doen.

Voor Jamby sullen U. E. niet lange vertoeven maer het cargasoen derwaerts 
gedestineert datelijck in de Jager overschepen, ende met de schepen den 
Engel, de Bergerboot ende de Morgcnstcrre sw haest vandaer naer Patana ver- 
trecken alsdoenlijcken is, latende aan van Bree ordre dat hy alles aen van der 
Dussen overlevere ende by denselven soo lange blyve als met den anderen 
goetvinden sult, mits dat hy d’ ordre van van der Dussen naercome.

De twee nevensgaende missiven aen den coninghen van Jamby sullen de- 
selvige overgelevert worden, elck met een vereeringe van omtrent 50 reaelen. 
Alsoo Abraham van Bree advyseert dat die van Jamby groote neersticheyt 
deden, omme met de Portuguesen vrede te maken, was hy beducht dat daer- 
uyt voord’onse wel eenige swaricheytsoud mogen ontstaen; derhalven sult de 
plaetse voorsichtelijcken laeten aendoen ende ons datelijck vandaer metdese 
roeyschaloupe (die daertoe expresselijck mede senden) advyseeren hoe de 
saecken staen, wat daer by U. E. verricht sy ende wat apparentie datter is om 
groote quantiteyt peeper te becomen, opdat datelijck schepen, geit ende 
goederen (des noodich wesende) senden moghen, hetwelcke by dese insonder- 
heyt aen van der Dussen gelast wort te versorgen, opdat de schepen geen tijt 
versuymen.

Van Jamby sal de Jager met den eersten vol peeper geladen ende weder 
op ’t spoedichste recht door na Jacatra gesonden worden, tensy dat bij den 
raet goetgevonden wierdt dito Jager tot versekeringh van des Compagnies 
volck en goederen op te houden tot dat van hier een anderschip becomen, 
daerinne na goetvinding disponeeren sullen.

Voor Patana comende ende daer off daeromtrent eenige Engelse schepen 
bejegenende sult trachten deselvige te vermeesteren, gelijck vooren geseytis, 
datelijck voorder ordre gevende dat het cappitael ende cargasoen met de 
schepen gaende ten besten van de Generaele Compagnie aen goede retouren 
voor ’t patria gebeneficeert ende besteet worde, te weeten aen peper, goede
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rauwe syde, benjuwijn ende andersints, midts dat het comptoir van Siam 
versien worde met eenich sandelhout, was, nagelen ende sooveel geit en andere 
waeren als van Patana gemist can worden.

Gitta gomma, ander Patanische gomma, cardamoine noch corcomma en sal 
men niet meer senden, maer wel soo grooten quantiteyt gommelacco, goed 
radicx China, goede witte candysuyker ende veel ander Chineese waren als 
te becomen sijn.

Insonderheyt sy de vrienden gerecommandeert te voorderen dat ons van 
Patana, Sangora, Siam, Cambodja, Sciampa, Japan off andere quartieren 
toegesonden worden groote quantiteyt schoone witte rijs, te weeten 500 a 
1000 lasten.

By dese bevelen U. E. mede gelijck oock alle andere in ’t generael ende elck 
bysonder, sooveel Chinesen overal op te soecken ende tot Jacatra te brengen, 

■ als doenlijcken is, insgelijcx mede al ander volck, oock slaven ende slavinnen 
ende andere vrve lieden omme te peupleeren de landen van Jacatra, Amboyna, 
Banda ende Batsiaen, te weeten alderley ambachtslieden, maer insonderheyt 
timmerlieden, houtsagers ende visschers met haer netten.

De nevensgaende missive aen de coninginne ende gouverneur van Patana 
sal men haer met eerbiedinge van onsentweghen overleveren met een schenck- 
agie daerby, te weeten voor de coninginne van .... *) ende voor den Gou
verneur van .... !) realen.

Soo in Patana offdaeromtrent geen Engelse gerescontreert worden offals 
het exploict teghen haer gedaen sy, sullen U. E. datelijck na Firando senden 
het schip den Engel, en sal daermede derrewaerts vaeren den commandeur 
Hendrick Jansz. off een ander van de cooplieden na dat by den raet goetge- 
vonden worde, ende diegeene die derwaerts vaert sal bevorderen endesorghe 
helpen draeghcn datter van Firando tijtlijck een schip met rijs ende alderley 
provisie na de Mollucquen, Amboyna off Banda gesonden worde, volghens 
de memorie nevens dese aen Sr Specx gaende. Insgelijcx datter in ’t eerste 
van ’t Noordermousson een schip vooruyt na Jacatra met allerley provisie 
gesonden worde, midts dat daermede alsulcken cappitael voor Patana gaeals 
de geleghentheyt gedoocht ende dat het schip Patana eerst aendoe.

Van Firando sal op Cochin China off andere omleggende quartieren een 
schip gebruyct worden omme den handel met de Chinesen te stabileeren, ende 
alle d’andere resterende schepen sullen volladen met allerley provisie van 
Firando na Jacatra gesonden worden.

Soo in Patana ende omleggende quartieren meer last te becomen waere, 
te weeten soo aen retouren voor ’t patria als aen rijs, als de schepen de Ber-
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Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael over alle forten, comptoiren, sche
pen, jachten ende negotien van Indien van weghen de Hooghmogende Heeren 
Staeten Generael der Vereenichde Nederlanden, Syne Princelijcke Excellen
tie Mauritius gebooren Prince van Orangien, Grave van Nassauw etc“. ende 
de Heeren bewinthebberen der generaele geoctroyeerde Oost Indische Com
pagnie, allen dengeenen diedeesen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Doen 
te weeten, alsoo wij goet gevonden hebben de schepen den Engel, de Berger- 
boot, de Morgenstarre ende Jager naer Jamby, Patana ende Japan te senden 
ende hoochnodich is dat daerover een bequaem ende gequalificeert persoon 
werde gestelt soo tot de bevorderinge van den handel alsmede omme op d’ En- 
gelsen te passen, haerlieden voor deselve als voor onse grootste vyanden te 
wachten, ende soo sy eenige Engelsche schepen comen te rescontreeren, ’tsy 
oockwaer het soude mogen wesen alle mogelijcke neersticheyt te doen omme 
haer meester van deselvige te maken, ’tsy metgeweltoffbehendicheyt, midts 
dat het volck diemen van haersoud moghen becomen wel getracteert, alle het

14

gerboot ende de Morgenstarre voeren connen, sal men ’t selvige op Firando 
verwittigen opdat van daer na den eysch schepen gesonden worden.

Van Patana sullen de vrienden met den Engel na Firando senden alle het 
loot, eenige nagelen (sooder gemist connen werden), ende wat andersints in 
Japan dienstich sy, sonder de retouren voor ’t patria te verminderen, doch 
sooder de ruymte van rouwe syde ende andere Chineesse waren in Patana 
waere, sal men daervan meede een weynich na Japan senden.

Vooral sy U. E. gerecommandeert overal op te doen coopen alle de peper 
dieder te becommen is.

Soo van Japan eenich hout tot bouwinghe van huysen gesonden wort, sal 
men sorge dragen datter alsulcken hout gesonden worde dat bequaem sy tot 
bouwinge van huysen wijt binnen de huysen 36 voeten, het packhuys diep 
15 voeten, vooreen galderye wijt 14 voeten ende de top van ’t huys soo hooch 
datter boven ’t packhuys bequaeme woninge moghen sijn gelijck als het oude 
huys van Jacatra, sijnde in alles omtrent 35 voeten hooch.

In ’t wederkeeren sullen alle schepen recht door na Jacatra loopen sonder 
Bantham aen te doen, gelijck mede alle d’andere schepen tegenwoordich in 
Manilha off Japan wesende, daervan U. E. belasten de vrienden te verwittigen.

In ’t fort Jacatra adi 2 Julio anno 1619.
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VAN T SCHIP HOOJWENDE ’T FREGAT SEYLON VARENDE NA
LUCIPARA ENDE JAM BI, 10 JULI 1619.

I
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Ghylieden sult op ’t alderspoedichste van hier recht door na Lucipara seylen 
ende aldaer in d’ Engte anckeren omme waer te nemen ende aen te haelen 
alle joncquen die door d’Engte na Malacca off elders souden willen vaeren 
ende becomen condt, maer insonderheit omme te becomen de joncquen die 
van Macassar, Japara, Dam ma ende andere van des Mattarams ondersaeten 
met rijs na Malacca souden moghen loopen, waermedehandelensultalsvolcht.

Alle joncquen die gh\ lieden met rijs soudt mogen bejegenen sult aenhalen 
ende de rijs in u schip overnemen totdat hetselvige volladen sy, ende soo 
meer becompt dan het schip ende fregat voeren connen, sult dan d’ overige 
rijs met de joncquen tot Jacatra brengen.

Alle joncquen van onse bontgenooten off van die met ons in vrientschap 
sijn, als namentlijck die van Patana, Siam, Jhoor, Jamby, Suckedana, Tcheri- 
bon, Grissy, Jortan, Surrabaya ende Palinban, sult ghylieden vry ende vranck 
onbeschadicht ende ongemolesteerd laeten passeeren ende repasseren, doch 
soo in eenige van dese rijs bevonden wordt, sult haer deselve na contentement 
tot redelijcken pryse affcoopen ende contant betaelen sonder de lieden eenige 
overlast off schade aen te doen.

geit ende goederen pertinentelijck geregistreert ende ten besten van degeene 
die daer toe gerechticht sullen sijn gebeneficeert werde.

Soo is ’t dat wy ons genoechsaem ende ten vollen houdende vernoecht ende 
gecontenteert van de bequaemheyt ende suffisantie van den E. Hendrick 
Jansz., denselven gecommitteert ende geauthoriseert hebben, committeeren 
ende authoriseeren hem mits desen, omme als commandeur over de voorsz. 
schepen te commandeeren, alles in goede ordre ende disipline te houden, 
justitie in civiel ende crimineel t’ administreeren ende voorts alles te doen wat 
een goet ende getrouw commandeur toe staet ende behoort te doen. Ordon- 
neeren en bevelen derhalven aen alle d’oppercoophiyden, schippers, alle an
dere officieren ende bootgesellen met de voorsz. schepen varende, niemant 
uytgesondert, den voorsz. Hendrick Jansz. voor haeren commandeur te erken
nen, respecteeren ende gehoorsaemen ende haeren schuldigen plicht, eet ende 
eere hierinnete betrachten, want wysulcx te meer ten dienste van de genera- 
liteyt hebben gevonden te behooren.

Gegeven in ’t fort Jacatra adi 3Julyo anno 1619.
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343. _ MEMORIE
VAN VERSCHEYDEN CLEDEN ENDE WAT ANDERS INTS JAERLIJCX VOOR 

DE MOLUCQUEN, AMBOYNA, BANDA, JAVA, JAMBY, PATANA, SIAM
ENDE NEDERLANDT VAN DE CUSTE VAN COROMANDEL

GEEYSCHT WORT, 16 JULI .16'19.

70 corge fijnne sarasse Maleyo van diverse bloemen, hoe fijnder, schoonder 
en variabeler hoe beter, daeronder voor Patana talop, puti, mera, indigo, 
biru ende andere.

20 corge sarasse gobaer, eenige heel fijn en schoon, eenige middelbaer ende 
eenige slechte, alle van verscheyden bloemwerck.

15 corge sarasse Lay de Coche.
500 corge tappe sarasse van 4 ende 5 asta lanck, doch meer dan vijff, van 

verscheyden bloemen gelijck de schoonste monster die voordese nadeCuste 
gesonden hebben, van 4, 5, a 6 pagoden de corge.

200 corge fyne tape sarasse van 5 asta tot 13 a 14 pagoden de corge.
170 corge fyne cassen betilles o ff fyne tancoulen, witte rouwe, blauwe, swerte,

4 
l'

De Portuguesen, Spaignaerden, die van Macassar, Japara, Damma ende 
andere onder de Mattaran staende, uytgesondert die van Cheribon, sullen 
U. E. alle mogelijcke affbreuck doen, onder behoorlijcken inventarius over
nemende al’t geene by haerlieden bevonden wort, midts mede sooveele volck 
van die by ons brengende als ghylieden in goede versekeringe bergen ende 
herrewaerts brengen condt, insonderheyt Spaignaerden, Portuguesen, Macas- 
saren, Codjas, Guseratten ende Swarten.

Tot halflf September off ultimo ten langsten sult ghylieden by Lucipara in 
d’Engte blyven leggen, doch soo voor die tijt inladinge van rijs ende meer 
becompt, sult dan daermede op ’t spoedichste na Jacatra keeren, ende soo tot 
de voorsz. tijt niet sonders becompt sal U. E. met voorsz. schip ende ’t fregat 
najamby loopen ende aldaer nevensgaende cappitael aen den oppercoopman 
behandighen, ende weder innemen sooveel peeper als laden ende voor primo 
December becomen condt.

U. E. sullen haer van d’Engelsen als van onse grootste vyanden wachten 
ende soo eenige compt te bejegenen die ghy machtich sijt, sult trachten u 
meester van haer te maken ’t sy met behendicheyt off met gewei t, het volck 
(soo eenige becompt) wel tracteerende ende de goederen onder behoorlijcke 
inventarius overnemende, opdat gebeneficeert mogen worden ten prouffyte 
van degeene die ’t behoort.

In ’t fort Jacatra adi lOJulyo anno 1619.
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verscheyden coleuren gelijck vooren de 
en fijn goet, weynich of
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donckergroen, schoon root, violet, tanayt, lijffverwe en inkernaet, metschoone 
ende vaste levendige verwe, hoe schoonder van verwe en stoffe hoe beter, 
onaengesien wat die costen, breet 5 a 5-J- span, lanek 10 a 12 vadem, doch 
meest witte, ende de roode fijn en schoon off geene.

20 corge clecne dito.
150 corge fyne tstavenijns van

tancoulen geeyscht worden, meestal geel, schoon 
geen grove.

30 corge fyne tsthavenijns van Bengala, aen ’t eynde met roode hooffden.
180 fyne witte rouwe ende eenige swerte salampouris, de beste sijn best 

begeert, midts datse haer rechte breedte hebben, ende meest witte.
120 corge fyne balatins.
1 60 corge fyne witte ende roode parcalles.
20 corge rambottijns.
100 corge heel fyne swerte sallalos, gcrolt, idel van draet, met goutdraet in 

de hoofden gewrocht, maer geen grove noch plat gevouwen.
100 corge dongery, witte rouwe ende met streepen van beste sorteringe.
30 corge tsiauters, witte.
100 corge tassecilles.
100 corge cheles.
100 corge madopt.
30 corge fyne madafons, lanek ende breet als de salimpouris.
50 corge gin gans van alderley coleur, schoon van verwe.
50 corge Golcondaetse deden.
-1000 stucx hembden, lanek ende volslaeghen. Eenige fyne. middelbaere 

ende grove voor officieren, soldaeten ende bootsgesellen, elck met sijn beffe.
2000 stucx witte linnen broecquen, fyne middelbaere ende grove.
200 corge Guynees linnen gelijck jongst van de Custe gesonden is, costende 

in Tegenampatan . . . . !).
20 corge moury tartana.
100 corge fyne roode petas ende dragas gobacr; maer geen blaeuwe noch 

frangy.
60 corge Negros clceden, tapissche wyse gewrocht.
10 corge roode polangh gobaer.
200 corge Cust seyldoeck.
30 corge gentiles off tullebanden.
80 corge aritsiodes.
80 corge samodramonry.
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10 corge roode salons.
25 corge dragams geheel root alsoock de eynden witt, groen, geel, witte 

ende de eynden root, maer moet gelet worden dat de can ten onder ende 
boven geen witte strepen hebben.

50 corge Siamse badiu, gelijck de monster voorleden jacr na de Custe ge
sonden.

Verscheyden Siamse deden (als het cappitael sulcx lyden can, maer anders 
sal men geenesenden), conforme de monsters voor dese na de Cust gesonden.

100 packen goulong geassorteert conforme de voorgaende ordre, daer- 
onder pertye tape grande, ende eenige tape kitsil.

20 packen schoone fyne tape Lay de Chinde van 5 asta met Jappony.
20 ditto van 5 asta, slechte voor Jamby met Jappony.
14 packen schoone fyne tape Lay de Chinde van 4 asta met Jappony.
Rijs sooveele als men senden can.
Groote ledige martavanen sooveele als men becomen ende in de rijs 

stuwen can.
Goede pertye salpeter tot de cruytmolens voor Amboyna.
Soo de schepen in ’t wederkeeren Atchijn aendoen sal men

vandaer herrewaerts mede brengen goede pertye swavel.
Volcksal men sooveel senden als doenlijcken is, insonderheyt menichte van 

jongens ende jonge meyskens, cloecke jongen mannen ende jonge vrouwen, 
maer geen ouwe.

Voor Tymor etc.:
1500 stucx witte, 1500 stucx roode, 1500 stucx donckcr blauwe lijnwaeten, 

gelijck de slechte grove Chineesse cangans offt pouti castella, lanck 2 vadem 
off 8 asta, breet een asta ruym; dese dienen gecnsints naergelaeten te worden.

Voor ’t patria etc.:
Sooveele van de alderbeste ende schoonste indigo als men becomen can, 

doch hebben noch liever slechte dan geene, midts dat na sijn waerdye inge- 
cocht worde.

400 packen Guineets linnen conforme de vorige ordre, lanck van
asta, breet 1£, wit gebleyct.

Goede pertye Bengaelse gin gans off tasasilla de Bengala van verscheyden 
coleuren.

Geen catoene gaeren dan grove van 15 a 25 pagode de 150 asta, cort gc- 
haspelt, tot monster op eenen draet affloopende.

Salpeter sooveele als de schepen na huys varende tot ballast behoeven.
2 a 300 ® boras conforme de monster met den Swartcn Beer gesonden.
Omtrent 100 vaeten bossecruyt tot monster.
£Jota. Dat na den overslach by ons gemaeckt alle de voorsz. goederen in ge-
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344. _ INSTRUCTIE
VOOR DEN E. ANDRIES SOURY, RAET VAN INDIEN, VICE GOUVERNEUR ENDE 

DIRECTEUR OVER DE FORTEN, COMPTOIREN ENDE NEGOTIE DER 
GENERALE COMPAGNIE OP DE CUSTE VAN COROMANDEL

ENDE DEN RAET, VA ERENDE DERWAERTS MET 
HET JACHT 'THERT, 19 JULI 1619.

U. E. sal op ’t spoedichste rechtdoor na de Custe van Coromandel loopen 
sonder onderwech eenige plaetsen aen te doen tensy dat door contrarie windt 
off noodt iwers geleyt wierd, ende sal aendoen alsulcken plaetse op voorsz. 
Custe als eerst beseylen can, omme d’ onse ende die van ’t schip Enckhuysen 
soovecl doenlijcken voor d’Engelsen te waerschouwen.

Soo U. E. eenige schepen van Denemercken compt te rescontreeren, sal 
haerlieden vrientlijeken bejegenen, haer op vrye plaetsen geen verlet noch 
hinder doen, maer in de jurisdictie van ons fort Paleacatte mayn teneren de 
prerogative die ons compt, sonder aldaer eenige Europischc natie off andere 
die de Compagnie schadelijckcn mochten wesen, den handel toe te laeten. De 
Nederlanders onder gehoorsaemheyt van de Hoochmogende Heeren Staeten 
Generael residerende ende nu met voorsz. Deenen varende, sal U. E. met be- 
hendicheytsoo niet met gewelt(de middel hebbende) van haerschepen lichten.

U. E. sy gerecommandeert goede ordre te geven ende selffs ernstelijeken 
te letten dat ons conforme nevensgaende memorie goede sorteringe deden 
gesonden worde, te weeten van elex sooveelc min off meer als het cappitael

cocht connen werden, te weeten ’t geene jaerlijcx tot den inlantschen handel 
van Indien geeyscht wort voor omtrent 120.000 reaelen van achten, ende de 
goederen voor Nederlandt met omtrent 60.000 reaelen, sijn te samen 180.000 
reaelen van achten, daerna men hem in de incoop van voorsz. goederen regu- 
leeren sal, coopende van clcx pro rato sooveel min ofte meer alsser min oft 
meer cappitael dan 180.000 reaelen op de Custe soud moghen wesen, sonder 
meerder quantiteyt van d’eene sorteringe te senden ende d’andere naer te 
laeten, gelijck voor dese gedaen is.

Ten aensien dat voor den oorloch de Javaense sorteringe verleden jaer ont- 
fangen, noch niet vertiert sijn, wort in voorsz. memorie voor Java min geeyscht 
dan jaerlijcx anders wel vertiert can worden; derhalven dient in toecomende 
tyde meer Javaense sorteringe gesonden dan nu alsvooren voor’t aenstaende 
jaer geeyscht wort.

In’t fort Jacatra adi lójulyo anno 1619.
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345. — CUSTE COROMANDEL.
AEN DE GECOMMITTEERDE DER GENERALE COMPAGNIE, AEN ELCK 

COMPTOIR EEN, 19 JULI 1619.

Alsoo den E. Hans de Hase, raet van Indien, vice gouverneur ende directeur 
op de Custe van Coromandel ernstelijck versocht ende voorgenomen heeft 
naer t patria te vaeren, hebben wy met den raedt van Indien goetgevonden 
als vice gouverneur ende directeur in sijn plaetse te stellen, committeeren 
ende authoriseeren den E. Andries Soury onsen raet van Indien; derhalven 
bevelen U. E. by dese soo haest onse commissie verthoont werde, den voorsz. 
Soury als uwen overhooft t’erkennen, respecteeren ende gehoorsamen, alles 
insijn handen oft dergeener die hy soud mogen ordonneren te transporteren,

pro rato na desen eysch verstrecken can, midts overal expresse ordre gevende 
datter geen cleeden ontfangen noch betaelt worden, voordat die door den 
oppercoopman selffs, soowel als ondercooplieden van stück tot stuck gesien 
ende gevisi teert sijn, daerin U. E. na geleghenthcyt haer voorgaen sal, opdat 
men geen cadt in de sack ontfange gelijck voor desen gedaen is.

Wy verstaen dat op de Custe van Coromandel de voorige faulten weder- 
omme ingebroocken wesen souden, derhalven recommanderen U. E. overal 
ordre te geven, datter goet huys gehouden ende wel gemenageert werde, dat 
men alle overtollige oncosten affsnyde sonder nochtans de noodige reparatie 
naer te laeten, ende dat de veroverde goederen ende alle schenckagie ten besten 
van de Generacle Compagnie gebeneficeert worde.

By tyde van den heer de Hase is in gebruycke gebracht dat men in ’t genc- 
raele boeck van de Custe het comptoir generael gedebiteert heeft van alsulcke 
cargasoenen als in het schip off schepen welck naer ’t patria of Bantham ge- 
sonden worden, gescheept waeren, sonder ’t comptoir generael in desel vige 
boecken te crediteren van ’t cappitael en cargasocn welck hctselvige schip off 
schepen aldaer te vooren op de Custe gebracht hadden, soodat het in d’oude 
boecquen scheen alsoff van de Cust groote retouren op credit vandaer geson- 
den wierden, daer nochtans ter contrarie groot geit te vooren op de hant ge
geven was, welck geen cleyne absurditei t en is; hierover bevelen U. E. die 
maniere te doen naerlaten ende t’synertijt gelijck dat behoort, ’t comptoir 
generael te crcditeeren en debiteeren van ’t geene op de Custe ontfangen 
ende vandaer versonden wert.

In’t fort Jacatra adi 19Julyo anno 1619.
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346. — COMMISSIE, 19 JULI 1619.

347. — VERCLARINGE, 19 juli 1619.
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Alsoo met advijs van den raet van Indien goetgevonden hebben den E. 
Franco van der Meer op de Custe van Coromandel (daertoe hy van de Heeren 
Majorcs tot Delfft als secr goede ervaringe van den handel aldaer hebbende, 
voornementlijcken aengenomen is) te gebruycken in qualyté als seconda per-

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael over alle forten, comptoiren, sche
pen, jachten ende negotie van Indien, vanwegen d’Hoochmogende Heeren 
Staeten Generael, Sijn Princelijcke Excellentie Maurityus gebooren Prince van 
O range, Grave van Nassau w etc., allen dengenen die dese sullen sien offhooren 
lesen, saluyt. Doen te weeten, alsoo op ’t ernstich ende instantich versoeck 
van den E. Hans de Hase, raet van Indien, vice gouverneur ende directeur over 
de comptoiren ende negotie der Custe van Coromandel ende desselffs voor
nemen ommc met den Smarten Beer vandaer naer ’t vaderlant te vertrecken, 
de voorsz. Custe wederomme met een ander bequaem ende gequalificeert 
persoon dient versien, soo is ’t dat wy ons genouchsaem ende ten vollen hou
dende vernoecht en gecontenteert van de bequaemheyt ende suffisantie van 
den E. Andries Soury, onsen raet van Indien, denselven gecommitteert ende 
geauthoriseert hebben, committeeren ende authoriseeren midts desen, omme 
als vice gouverneur ende directeur over de forten, comptoiren, negotie ende 
volckeren op de voorsz. Custe van Coromandel te commandeeren ende de 
saecken aldaer tot meesten dienst ende prouffijt van de Generaele Compagnie 
te bevoirderen, ordonneeren ende bevelen derhalven aen alle d’oppercoop- 
lieden, cappiteynen, luytenants en allen anderen aldaer sijnde niemant uyt- 
gesondert, den voorsz. Andries Soury voor onsen raet van Indien, vice gou
verneur ende directeur over de Custe t’erkennen, respecteeren endeobedieeren 
als dat behoort, want wy sulex ten meesten dienste van de generaele Com
pagnie hebben bevonden te behooren.

Aldus gedaen in ’t fort Jacatra adi 19 Julio anno 1619.

ende denselven van alles goede informatie te geven gelijck off wy daer selfis 
in persoone waeren, waeraen aen de Compagnie dienst ende ons een welge
val le geschieden sal.

In’t fort Jacatra adi 19Julyo anno 1619.
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349. — MOLUCQUES.
AEN DEN GOUVERNEUR LAM. PER ’T SCHIP ST. MICHIEL, 11 NOV. 1619 ’).

van den E. Andries Soury, raet van Indien ende overhooft der voorsz. Custe, 
ter plaetse daer sulcx by den raet aldaer goetgevonden worden sal, hebben 
wy verclaert en verclaren by desc, dat wy verstaen den voorschreven van der 
Meer van nu aff behoort te genieten ende verdienen sal de twee hondert gul
dens per maent welck de Hecren tot Delfft hem toegeieyt hebben, alsoo van 
dcsselfls comportement wel genoecht sijn, ende vertrouwen sulcx door hem 
wel verdient worden sal.

In ’t fort Jacatra adi 19 Julyo anno 1619.

Door den Heer Generael Coen is den commandeur Pieter van den Broecke 
gecommitteert ende geauthoriseert omme als overhooft te commanderen over 
de schepen den Ar ent, Nassau ende Groene Leeuw, op de wacht voor Bantham 
leggende. Derhalve wert by desen geordonneert aen alle d’ oppercooplieden, 
schippers, officieren, soldaeten ende bootsgesellen met de voorsz. schepen 
varende, den voorsz. van den Broecke voor overhooft t’ erkennen, rcspectecren 
ende obedieeren, soo lange de wacht aldaer waernemen sult.

In’t fort Jacatra adi 19 Julyo anno 1619.

Nadat wy met de vloote van el ff schepen van Amboyna herwaerts aen ver- 
trocken waren, sijn by ons aen ’t westeyndt van Madura noch ghecomen de 
schepen Haerlem, ’t Hardt, de Zccwolff, den Enghel ende Oudt Hoorn. Met 
dese vloote van 16 schepen naer Jacatra loopende, hebben in passant Japara 
met gewelt inghenomen ende voor de tweede mael verbrant. Soo haest voor 
Jacatra arriveerden, sijn d’Engelsen, die met'elff schepen aen d’eylanden in 
de straet Sunda laghen, vandacr vertrocken, ende om de West t’ zeewaert 
gheloopen, waerover niet goetgevonden haer te volghen, maer tot revenge 
van ’t gene door de Mooren met d’Engelsen teghen d’ onse gedaen was, de 
stat Jacatra met gewelt aen te tasten, gelijck den 30 Mayo passato met ontrent 
duysent mannen geschiede, ende hebben deselve, Godc sy loff, secr gelucke- 
lijck gewonnen, den vyandt in ’t veldt vervolcht ende die van Bantham ende
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Jacatra (welcke te samen ontrent 7000 sterek waeren) oock uuyt het lant ge
dreven. Ick en twijffel niet, soo Bantham aen getast hadden, of ’t sonde mede 
een ganek gegaen hebben, doch vermidts die van Bantham binnen een gesetten 
termijn van 24 uyren ons volck, die zy (tot ontrent 100 toe) gevangen hadden, 
aen boort sonden, de continuatie van vrede en vrientschap versoeckende 
ende aenbiedende, hielden ons daermede gerust. Dan alsoo den handel niet 
en volchde, maer door die van Bantham getreyneert wierden, terwylesy haer 
stadt versterekten, sijn wy naderhandt met Bantham, tegen onsdisseyn, mede 
in openbare oorloge geraeckt, ende hebben de reede continueerlijck tot nu 
toe met 4 a 5 schepen beseth gehouden ende alle toevoer vandaer geweert, 
soo in Bantham gebreck van rijs ende andere nootlijekheden is. In verscheyden 
schermutsinge, tegen onse ordre te lande by Bantham door perticuliereonbe- 
dachtelijck gedaen, hebben wy negen man verloren, dan ongelijck meer isser 
van den vyandt in diversche rencontre gebleven. D’ uyteomste wil d’Almo- 
gende t’ onsen beste regeren. Nade veroveringe van de stadt ende omleggende 
landt Jacatra, hebben wy goetgevonden aldaer een groot nieuw fort tot een 
generale rendevous te bouwen. De fondamenten van d’eerste punt sijn 
tot dien eynde in een moras geleyt. D’ Almogende will de voortganek 
ende ’t eynde regeren. Naer patria hebben met goede retouren gesonden de 
schepen d’ Eenhoorn ende den Gouden Leeuw, ende vandaer sijn hier tot 
verscheyde tyden well aengecomen de schepen d’ Eenhoorn, ’t Wapen van 
Seelant, d’ O range, Dordrecht, Amsterdam, Westvrieslandt met een prijs, 
Nieuw Zeelandt ende ’t Postpaert, met een goede som me geit, goede pertye 
cruyt, speek ende vlees, maer de wijn, lont ende smeecoolen ende andere 
cleenicheden sijn door de Mayores vergeten te senden. Naer de custe van 
Coromandel is van patria gesonden het schip Enchuysen, ende hier hebben 
dagclijcx noch te verwachten de schepen Nieuw Hoorn ende Goede Hope, 
met een andere vlote die in voorjaer 1619 van patria herrewaerts vertrecken 
sonde. D’Almogende will haer al in salvo geleyden. Tsedert Junio 1618 tot 
Januari 1619 waeren van hier in Nederlandt wel aengecomen thien schepen 
namentlijek Orangeboom, ’t Postpaert, ’t Wapen van Zeelandt, d’Eenhoorn, 
Enchuysen, d’Eendracht, Walcheren, de Goede Fortuyne, de Witte Beer ende 
Ter Tholen. Den commandeur Willem Jansz. hebben wy met ses schepen naer 
Atchijn gesonden, tot bevoorderinghe van den handel, ende om d’Engelschen 
tesoecken. Eene van haer schepen met 40.000 realen nieuws uit Engelandt 
comcnde, is door d’ onse in de Strael Sunda ghenomen. D’ Engelsen hebben 
met 19 schepen ons fort Jacatra te waeter beset ghehadt. Van dese negenthien 
sijnder 11 als boven is geseyt, om de Westpundt gheloopen, nadat sy dry 
Chineesche joneken van Bantham berooft hadden. Een isser dit jaer naer 
Engelandt ghevaren, de Swcrte Leeuw is met sijn volle last verbrandt, twee
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sijnder na Jamby ende Patana gevaren, de resterende 4 hebben wy selfs ge
sleten encle verbrant. Na de custe van Coromandel hebben wy gesonden 
’t jacht ’t Hert ende vandaer is hier wel aengecomen ’t jacht den Dolphijn. 
Oudt Hoorn is met het fregat Ceylon in de Straet Palimban om rijs geweest 
ende heeft ons vandaer gebracht 220 lasten. Ontrent 500 lasten andere rijs 
is ons tot Jacatra door verscheyde joneken ende prauwen met andere noot- 
lijckheden gebracht, daervan al onse schepen wel versien sijn ende pertye 
na de Moluccos, Amboyna endeBanda hopen te senden. Tot vervoorderinghe 
van den handel ende affbreuck onser vyanden hebben nacr Patana gesonden 
de schepen de Bergerboot, den Engel, de Morgenstern ende de Seewolff vc\et 
groote somma geit ende d’ordre, dat den Engel vax\ Patana na Japan gesonden 
werde. Na Jambi & Orangcboom ende de Jager, na Andrigiri Nassauw, ende 
na Succadana ’t veroverde Nassauw, in voegen dat tegenwoordich voor 
Bantham ende Jacatra noch sijn behoudende-de schepen de Trouw, &tSonne, 
de Zuydcr Eendracht, Dordrecht, de Tyger, Wcstvrieslandt, Amsterdam, ’t 
Wapcnvan Amsterdam, Oudt Hoorn, de Dolphijn, den Arent, de Groene Leeuw 
ende Clccn Amsterdam. Dit is sommarie van ’t gene hier om me gaet. Wat 
geduerende onse absentie in de bclegeringe van Jacatra gepasseert sy, ende 
andere perticulieriteyten meer, sal U. E. per nevensgaande verhad vernemen, 
daertoe ons gedraghen.

Van ’t jacht Cleen Amsterdam is ons wel geworden U. E. aengename van 
den 14 Augusto passato, daerdoor verstaen hebbe wat aldaer passeert, ende 
hoe sober alle de forten in de Molluccos van volck ende alle nootlijekheden 
versien sijn. Om de vrienden na vermogen tytelijeken te assisteren, hebben 
wy goetgevonden vooruut na de Moluccos te senden het schip St. Michiel, 
met alle nootlijekheden volladen. Wy senden U. E. daermede 70 soldaten, 
100 vaten cruyt, 100 lasten rijs, 158 vaten speek ende rijs, 15 leggers wijn, 
20 amen olie, asijn ende andere nootlijekheden, als per facture, tot den handel 
goede pertye cleeden ende 24.000 realen in spetie. Soo meer hadden connen 
laden, meer souden gescheept hebben, doch de voldoening van den eysch 
sullen de vrienden naer dese over Amboyna te verwachten hebben. Interim sy 
U. E. gerecommandeert, alles behoorlijeken te verdeylen ende wel te doen me
nageren. Aracque en is hier noch niet te becommen. Wy verstaen dat men voor 
desen alle de wynen op Malleyen gehouden heeft, ende dat hetgene voor de 
forten ende comptoiren op Machian gesonden wierdt, opTaffasoho gesonden 
wert, soodat de swacken ende crancken die de wynen toegedocht worden, 
daervan weynich oft niet becomen. Hierover sal U. E. wel doen ende daerop 
beter ordre stelle. Laet de wynen op alle de forten ende comptoiren behoor- 
lijck verdeylen ende alsoo uutdeylen als het behoort, opdat van alles eere 
become.
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Wat U. E. van Japan geeyscht heeft hebbe gesien. Godt geve dat daerop 
goede effecten mogen volghen, opdat de Moluccos dubbel deel becommen 
mogen om rijckelijck tegen noot oft quade rescontre versien te sijn, want 
anders alle de forten seer verlegen wesen souden soo het geviele (welckGodt 
verhoede) dat onse vlote oft navale macht een nederlaghe creghe, gelijck 
ultimo Deccember 1618 apparent was, maer door d’Almogende wonderbaer- 
lijck verhoet wierde. Hierover recommandere U. E. andermael ten overvloede, 
alle provisie altoos soo lange te doen reycken als eenichsints mogelijck sy. 
Wy sullen evenwel niet laten altoos soo goede secoersen te senden als eenich
sints doenlijck is.

Dat het beter ware Mariecco dan Caleamatte te verlaten, is wel geloofflijck, 
maer Caleamatte soude de Compagnie daerdoor te dienstiger niet worden. 
Om goede redenen sal ick voor dees tijt van de saké niet disponeren. Laet 
ons beter leeren; ’t en is noch niet te laet, ’t en sal ons niet rouwen.

U. E. sy mede gerecommandeert, d’opcoop ende invoorderinghevan de na
gelen sooveel te voorderen ende doen voorderen als mogelijck is. Ick hope dat 
nu wel becommen sullen de nagelen, die voor d’Engelsen opgehouden wierden.

D’antwoort door U.E. gegeven op d’assistentie door de coninghen van 
Roosa ende Mindanao tegen den anderen versocht, is seer goet ende wel 
gedaen.

Dat deTidoresen by nachte met de Ternatanen van vreede comen handelen, 
cao wel wesen, maer onder dat pretext souden met den anderen wel weder 
eenighe nieuwe verraderye connen voornemen ende onderleggen. Derhalven 
dient U.E. daertegen te versien ende goede ordre te stellen, opdat de vyanden 
geen advantage becomen.

Met eerste gelegen theyt souden gaerne onderstaen oft een eynde van den 
oorlogh in Banda souden connen maecken, dan twijffele oft dit jaer sullen 
moghen beginnen. Na den tijt ende loop van saecken sullen ons reguleren, 
U. E. daervan ad vijs geven ende oock eenich ander nieuw volck meersenden, 
omme daertegen eenighe oude soldaten op de tocht op Banda van de Moluccos 
te becomen, wel te verstaen byaldien resolveren, de saecke van Banda op ’t 
jonckste van dit mousson by der hant te nemen. Soo haest dit schip in de 
Moluccos aencompt, gelieve U.E. ’t selvighe op Amboyna t’aviseren, gelijck 
mede den stant van de Moluccos ende watter passeert, opdat ons, in Amboyna 
comende, daerna moghen reguleren.

Nevens dese gaen verscheyden missiven, met de jonckste schepen van de 
Mayores van ’t patria becomen. D’ordre van de meesters sal U. E. naercomen, 
voor soovele hem aen is gaende.

In ’t fortjacatra, adi 11 November
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AEN J. C. GRIJPH, PER ST. MICHIEL, 11 NOV. 1619.

Per ’t jacht Cleen Amsterdam is ons wel geworden U. E. aengename van 
25 Augusto met een copye van een ander van dato 28 Juny, met Tallo na 
Amboyna gesonden, waervan d'originele niet vernomen hebben. Desegaet per 
’t schip St. Michiely welck goetgevonden hebben vooruut te senden met een 
compagnie soldaten ende sooveele provisie als hetselvighe schip heeft connen 
laden. Meer sult naer dese over Amboyna te verwachten hebben. Interim be
velen U.E. alles behoorlijck te verdeylen ende wel te doen menageren, sonder 
de wynen op Malleyo oft Taffasoho te houden, gelijck wy verstaen voor desen 
gedaen is. Laet niet de wynen soowel over alle de forten ende comptoiren te 
verdeylen als alle andere provisie. Arack en is hier noch niet te becomen.

Tot den handel hebben in voorsz. schip doen schepen goede pertye cleeden, 
die wy hopen dat wel begeert sullen sijn, ende in contant 24.000 realen, met 
last dat daervan in Grissi gelaten worde sooveel noodich wesen sall, wel te 
verstaen tot een kiste toe, ende niet meer. Van ’t gene daervan soud moghen 
gelicht worden, sal U. E. de generale rekeninghe wederomme debiteren.

Om een eenparighe voet in ’t houden der generale rekeninghe van Indien 
te volgen, belasten U. E. by dese, voortaen met elck schip bysonderreecke- 
ningh te houden, oft elck schip te debitteren van ’t gene tot scheepsbehoeve 
gedaen werdt, doende de cooplieden ende schippers den ontfanck teeckenen, 
gelijck eertijts in de Moluccos als op andere plaetsen gedaen is.

By provisie hebben tot uwen last doen stellen de partye van ƒ18.717 — 16 
die U. E. seyt de coninck van Ternaten goetgedaen te hebben voor thol van 
1037 bhaer 159 catti nagelen a 15 per cento. Ter oorsaken dat niet en weten 
hoe nu 15 per cento gegeven wordt, dewyle ons kennelijcken is, sulcx by den 
generael Both plataff gerefuseert sy, alsoock omdat niet gespecificeert wordt 
in wat schepen de voorsz. nagelen gescheept sijn geweest, welck een groote 
impertinentie is, alsoo men in dier vougen wel twee mael souden connen be
talen; derhalven sal U. E. tot sijnder ontlastinghe naerder bewijs van de 
saken doen, ende van alle de nagelen die voortaen van de Moluccos herwaerts 
aen oft elders gescheept worden, sult een pertinente facture maecken, ende 
die belasten met alsulcke tollen, als de coninck van Ternaten gerechtelijck 
toecompt, gelijck dat behoort, ende overal een gebruyck is.

De boucken door U. E. gesonden sijn wel ontfanghen. Sooder noch eenighe 
ander oude boucken op eenighe forten oft comptoiren sijn, laet niet, metten 
eersten daervan mede copye te senden, alsoo de Meesters daeromme continu- 
eerlijck seer hart aenhouden. De raetshéer Lodesteyn, alsoock de heeren 
Mayores, importuneren ons insonderheyt seer om de reeckeninghe van sijn
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sone, in de Manilhas gevanghen. Is die noch niet gesonden, laet niet, desel- 
vighe metten eersten te beschicken, met pertinente inventarius ende vercoop 
van syne goederen, opdat de lieden voldaen moghen werden.

Soo met de stuyvers aldaer geen raedt en weet, snit deselvighe na Am- 
boyna senden ende herwaerts aen de robynen ballays die daer niet vercocht 
en connen worden.

Per ’t jacht Cleen Amsterdam sijn wel ontfangen ende in ’tschip Westvries- 
lant overgescheept de 210 baer, 100 catti nagelen van de Moluccos daerinne 
gescheept, waervooren U. E. rekeninghe gecrediteert is, gelijck mede te voren 
van de pertye in St. Michiel gescheept. Datter noch 100 bharen overbleven 
ende daer met groot perijckel van brant leggende sijn, is ons niet lieff. Soo 
schepen hadden moghen derven, souden sulcx wel voorgecomen hebben. De 
noot van brant meen ick aldaer wel voorgecomen sonde connen worden, ge
lijck de Chineesen hierseer licht ende wel weten te doen. Sy maecken slechte 
steenen huysen by gebreck van calck met aerde oft cleye op, ende by gebreck 
van plancken leggen daerop een solder van riet, welcke met ontrent 2 voeten 
dick van aerde bedecken, tegen de brant ende om voor de regen bevrijt te 
wesen ; maecken dan een dack van atap hierover, ende connen in deser voe
gen haer goederen voor regen ende brant seer wel bewaren, gelijck wy tot 
Bantham mede een tijtlanck gedaen hebben. Laet daer alsulcke huysen (soo 
niet beter doen cont) mede maecken ende doet de nagelen daerinne versame- 
len, soo sullen die brantvry wesen ende sal de generale Compagnie ongelijck 
meer dienst geschieden, dan in de Molucques aen d’onnutte gebouwen ge
daen is.

De vlytegen opcoop van de nagelen ende invoorderinghe van d’uutstaende 
schulden sy U. E. ten hoochsten gerecommandeert. Aen geit, goederen, rijs, 
sagu ende cleeden, hope sal het voortaen niet gebreecken. Vertrouwen oock, 
dat U. E. nu wel becommen sal de 200 bharen die, na gissinghe, onder de 
rijcxste op de comste van d’Engelsen opgehouden wierden, ende dat d’Al
mogende ons mede verlossen sal van de groote moeyten, lasten, hinder ende 
schade, die ons d’Engelsen dus lange aengedaen hebben.

Voor de goederen met St. Michiel na Mariecco gedestineert ende hier ge- 
comen, sult de generale reeckeninghe debitteeren. Goede pertye amphion 
werdt U. E. ghesonden.

In ons fort Jacatra, adi 11 November anno 1619.
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351. — TAFFASOHO.
AEN M. VAN OMMEREN, PER ST. MICHIEL, 11 NOV. 1618.

U. E. aengename van den 12 Augusto is ons wel geworden ende de nagelen 
door U. E. in ’t schip S/. Michielende ’t jacht Cleen Amsterdam gescheept, sijn 
wel geconditioneertontfangen ende in differente schepen overgescheept, daer- 
voren de generale requeningh van de Moluccos gecrediteert is. Wy verhopen 
dat U. E. naderhant mede becomen sal hebben de nagelen, welcke door 
vele opgehouden wierden na d’uutcomst der questie tusschen ons ende d’En
gelse, oftesoo niet geschiet is, dat die nu welhaest becomen sult, welck geerne 
hooren sullen. Wasser eeniche trouwe by de Ternatanen ende Machianeesen, 
sy souden de nagelen soo lange na de comste onser vyanden niet ophouden. 
De swaricheyt is nu, Godt loff, cleen. ’t Is goet dat wy ’t weten; hoope eerlange 
daerinne wel versien sal worden. Wy recommanderen ende bevelen U. E. 
andermael ten overvloede, gestadelijck alle mogelijcke neersticheyt te doen 
omme op te coopen alle de nagelen die voorhanden sijn ende d’uutstaende 
schulden mede in te voorderen. De tydinghe van deze quartieren sal U. E. 
door de vrienden, brengers deser, wel verstaen; derhalven sullen ons daertoe 
gedraghen.

In ’t fort Jacatra, adi 11 November anno 1619.

Door den generael Coen wert in dese geordonneert aen Daniël van der 
Hegghen, oppercoopman, ende Lenert Jacobsz., schipper van ’t schip St. 
Michiely op ’t alderspoedichste door de Straet van Boutton na de Moluccos te 
seylen, mits in passant Grissi aendoende, omme alderley verversinge voor ’t 
volck mede te nemen, doch sult daer soo weynich tarderen ende soo haestich 
vandaer vertrecken als eenichsints doenlijck en is.

Van de dry kisten geit naer de Moluccos gedestineert, sult in Grissi aen den 
oppercoopman CornelisHeermans overleveren een kiste met 8000 realen, oft 
sooveel min al$ by den raedt aldaer goetgevonden worden sal.

In Boutton sullen U. E. die van ’t lant alle vrientschappe thoonen, ende 
haer geen offentie doen, noch reden van clachte geven, ende soo ’tgevieledat 
ghylieden in passant den coninck oft yemant van de syne quaemt tespreecken, 
sult haer verhalen ’t gene hier gepasseert is ende wat redenen daertoe gehadt 
hebben.

D’ ordre voor dese tegen de Spaenjaerden, Portugiesen, Engelsen, Francen, 
Deenen, die van Macasser ende van den Mattaram, confirmeren by dese ander
mael, ende sullen U. E. naercomen voor sooveel doenlijck is.
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353. — INSTRUCTIE
VOOR DEN HEER CORNELIS HEERMANS, OPPERCOOPMAN, VARENDE 

MET HET SCHIP ST. MICHIEL NA GRISSI. 11 NOV. 1619.

In de Moluccos met Godes hulpe comende, sult met het schip naercomen 
d’ ordre die van onse vice-gouverneur Lam soud mogen gegeven worden.

In ’t fort Jacatra adi 11 November 1619.

Met het schip St. Michiel sal U. E. na Grissi varen ende soo haest aldaer 
compt, U neerstelijck imformeren wat daer passeert ende wat geit datter uut 
St. Michiel gelost dient tot opcoop van nevensgaende goederen ende alle 
nootlijckeden; ’t ghene metten raedt goetgevonden werden sal daertoe noo- 
dich te wesen, sal Daniël van der Heggen U. E. overleveren, wel te verstaen 
tot de somme van 8000 realen van achten ende niet meer. Van de nevens
gaende goederen sal U. E. aen den coninck van Surrabaya ende de regenten 
van syne landen vereeren de waardj e van ontrent 150 realen van achten, wel 
te verstaen, na de goederen aldaer waerdich sijn, dienende sijnne Magesteyt 
aen, hoe dit schip, volladen wesende, na de Molluccos vaert, ende U. E. daer- 
mede van ons gesonden is, omme op voorraet tegen de compste van de sche
pen (die wy cortnadese derwaerts zullen seynden) op te coopen verscheyden 
nootlijckheden, versoeckende derhalven, dat syne Magesteyt daertoe licentie 
gelieve te geven.

In Grissi oft Jortan sult opcoopen alle de noten, foelie ende nagelen die 
daer te becomen sijn, item soo veel rijs, boonen, erwetten, swalpen ende 
plancken, als oock veel dicke balcken, als becomen ende bergen cundt.

l egen de comste van de schepen die na dese sullen volgen, sal U. E. byeen- 
versamelen ontrent 200 horenbeesten voor Amboyna ende Banda, meest 
jonge koebeesten, oock eenige jonghe buffels ende buffelinnen, item goede 
pertye hoenderen, eynden ende gansen; een ander goede pertye sult daeren- 
boven versamelen tot verversinghe voor de schepen, versiende St. Michiel in 
alderyle van ’t gene noodich soude mogen hebben, opdat syne reyse op ’t 
spoedichste na de Moluccos vervoorderen mach.

Op het doen, handel ende wandel van Jacques de Carpentiersal U. E. neer
stelijck letten, ende goede ordre stellen, syne rekeningh opnemende ende alle 
administratie selfs houdende, soolange daer sijt, oft andere ordre becompt.

De joncke de Dolphijn sal U. E. daer houden tot naerder ordre, omme de 
goederen ende provisie aen de schepen te brenghen.

Gegeven in ons fort Jacatra, adi 11 November anno 1619.
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355. — JAMBI.
AEN A. J. VAN DER DUSSEN, PER FREGATTEN HOORN ENDE JACATRA, 

19 NOV. 1619.

354. — INSTRUCTIE
WAERNAER HEM D' HEER GOUVERNEUR HOUTMAN, GAENDE MET 

WESTVRIESLANDT NAER BANTHAM, OMME DE SCHEPEN 
GEDUYRENDE ONSE ABSENTIE TE COMMANDEREN, 

SALL HEBBEN TE REGULEREN, 15 NOV. 1619.

Den 7en stantis is ons U. E. aengename van 25 September wel geworden, 
ende sijn hiermede oock wel aengecomen de schepen Hoorn ende Ccylon, 
met goede pertye rijs. Den 13en deser is hier van Patana mede aengecomen 
expresse prauwe, met advisen hoe onse schepen den Engel, de Bergerbool en de 
de Morgensterre aldaer met gewelt overwonnen hadden d’Engelse schepen 
de Sanipson ende de Hont, waerinne becomen hebben onder de pampieren 
van Cappiteyn Jan Jordijn seeckere acte, hoe d’Engelsen den 20 Maert passato 
geresolveert hadden ha ere vlote te verdeylen, te weten 2 na Patana, 4 na de

>1

1

Vooreerst soo sal syne E. t’sijnder aencomste tot Bantham, sóo sulcx al- 
reede volgens onse gegeven ordre niet geschiet is, alle de schepen dadelijck 
by den anderen op stroom doen leggen, soo verde buyten den wall, dat sy 
den hoeck van Pontangh met de scewint boven mogen seylcn, ommed’ Engel- 
sen, onseker sijnde van wat cant die te verwachten hebben ofte datse comen 
sullen, waer te nemen.

Item eenighe Engelse vlote vernemende, die met merckelijcke advantage 
soude mogen inwachten, sal stallhouden, niet wijcken, ende ons voordeel 
waernemen; maerd’Engelse vlotegrooterende machtigher als d’onse wesende, 
sal deselve niet verbeyden, veel min slach bieden, nochte aentasten, maer hem 
datelijck met alle de macht herrewaerts by onse swackeschepen endejachten 
vervoeghen, om deselve te beschermen, alsmede de macht wat meerder te 
verstereken, niet goet vindende lichtelijck, en met perijckel van verlies, te 
hasarderen ’t gene ons alreede (soo wy hopen) van Godt toegeleyt is. Soo ’t 
geviele dat in twyfelinghe gestelt wierd, ofter avantagie op d’Engelsen waere 
ofte niet, belasten wy midts desen, tot eyndigen van alsulcken dispuyt, dat 
men in dien gevalle de vyandt aentasten ende van de plaetse ontrent Bantam 
niet voorder wijcken sall, dan vereyscht mocht worden om de schepen ontrent 
Jacatra wesende, te beschermen ende de macht te meer te verstereken.

Gegeven in ’t fort Jacatra adi 15 November anno 1619.
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Cust van Coromandel ende 6 na Ticco ende Priaman, met expresse ordredat 
alle te samen, gelijck oock de 3 schepen van Suratten, tegen ultimo Augusto 
wederomme by den anderen in Ticco vergaderen souden, omme tegen ultimo 
September na de Straet Sonda te loopen, op Poulo Bessi een fort te maecken 
ende onse vlote met gewelt aen te tasten. Hierover schijnt de tydinghe in Jamby 
loopende onseecker te wesen ende niet apparent te sijn, dat sylieden hare 
macht voor Jamby souden vergaderen, waerover niet goet en vinden onse 
macht van hier elders te versenden, voordat seecker weten waer d’Engelse 
vlote vinden sullen. Daeromme sullen d’Engelse vlote ontrent Bantham (oft 
naerder tydinghe van haer) verwachten, doch alsoo d’ onse in Patana van opinie 
sijn dat d’Engelse door ’t verlies der voorsz. twee schepen hare vorighe reso
lutie wel souden mogen veranderen ende met hun vlote door de Straet van 
Malacca na de engte van Palimbang loopen, omme onse schepen, van Patana 
ende Japan comende, waer te nemen eer die alhier by ons comen, hebben 
wy hierover goetgevonden twee fregatten, brengers deses, expresselijck na 
de Straet van Palimbangh ende Jamby te senden, omme de waerheyt van de 
saké te doen vernemen, met ordre dat d’eene ons datelijck op d’alderspoe- 
dichste weder tydinghe brenghe, ende t’ander (Engelse vernemende) boven 
d’Engelsche vlote, een mijl oft twee by noorden de Straet van Palimbangh 
boven Monopye, tot ontrent ultimo December blyvecruysen, om onse schepen 
van Patana ende Japan comende te waerschouwen hoe haer voor d’Engelsen 
sullen hebben te wachten.

De tydinghe in Jamby van d’Engelse loopende, wort gepresumeert aldaer 
wel uutgestroyt soudt mogen wesen, omme U. E. door onse jachten de riviere 
te doen bcsetten, ende alsoo van ’t opcoinen der Engelse bevrijt te wesen. 
Oock ’t sy watter van is, ’t is seer wel gedaen, dat d’ Orangcboom neffens de 
Jager in de riviere hebben doen corten, vertrouwende, soo d’Engelse vlote 
aldaer gecomen sy, dat gy lieden daerdoor niet alleene onse twee jachten be
vrijt, maer oock de stat Jamby voor haer gewelt beschermt sult hebben, tot 
grooten eere ende reputatie van de natie. Na wy verstaen can alle gewelt aen 
d’engte van Campey bequamelijck wederstaen werden, ende sal oock meester 
van Jamby wesen die daervan meester is. Hierover recommanderen ende 
bevelen U. E., soo daer eenighe Engelsche macht is, off namaels soud mogen 
comen, de voorsz. engte van Campey met de jachten beset te houden, om 
het opcomen van d’Engelsen te weeren, ende dat soo langhe, als d’Engelsen 
daerontrent souden mogen leggen, ofte totdat ghylieden van ons ontset wert. 
Ende byaldien ghylieden op den ontfanck van dese geen Engelsen vernomen 
hebt, sult dan het jacht d’ Orangcboom soo haest vol peper geladen herwaerts 
senden, als doenlijck is.

Dat U. E. met het jacht Nassauw een
ii

I
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na Andrigiri gesonden heeft, is wel gedaen. Laet niet, met d’onse aldaer 
goede correspondentie te houden ende haer gestadelijck van alles wel te ver
sien, opdat vandaer mede goede pertye peper becomen mogen. D’ invoorde- 
ringhe van d’ uytstaende schulden, door van Bree naergelaten, sy U. E. ander- 
mael gerecommandeert.

Bydesegaetcopye van d’onse met deZ/vw^Z^gesonden. Laet ons weten wat 
geit van ’t cargasoen na Patana gedestineert, door U. E. daer uutgelicht sy.

Alsoo naer allen menschen gebruyck ofte rechte geensints schuldich sijn, 
yets te repareren van de schade welck die van Jamby voor Japara geleden 
moghen hebben, dewyle sylieden seer wel wisten dat met de Mataram in 
oorlogh waren, ende haer paspoort niet verder streckte dan voor de riscontre 
in zee off vrye reeden, al waer ’t oock soo, dat in ’t paspoort de plaetse van 
Japara mede expresselijck uutgedruckt waere, alsoo niemant sulcken last ge
geven hebbe, ende wy (soo ick hope) aen d’ ordre van mijn mindere niet ge
bonden sijn, derhalven sullen op U. E. reeckeninghe doen stellen de 200 
realen, welck aen den coninck van Jamby goet gedaen heeft voor schade van 
een joncke voor Japara verbrant. Ick segghe simpelijck de 200 realen, niet
tegenstaande dubbelt behoorde te boeten, ende belasten U. E. oock wel 
expresselijck, voor diergelijcke geen betalinghe meer te doen. Wort u yets 
geeyscht, doet met aller beleeftheyt u ontschult, zonder hooge ofte groote 
woorden te gebruycken. Wilt het den coninck met gewelt hebben, dat hy het 
uytten huyse hale, ende soo sulcx doen, houdt u stille, laet haer geworden 
ende siet het met goeder ooge aen, regart nemende watter genomen werdt, 
ende advyseert alles largo.

Omdat van d’ Engelse geen seeckere tydinghe hebben, ende oock niet 
seecker weten wat peper U.E. becomen heeft, ende oft hem eenich geit oft 
goederen gebreecken, senden wy geen jachten, geit noch goederen, vermits 
achten noch wel versien is, U. E. andermael recommanderende, alle moge- 
lijcke diligentie te doen, omme sooveel peper op te coopen als eenichsints 
becomen can. Versuymt geen tijt ende spaert geen moeyten, want peper 
hoochnoodich van doen hebben, alsoo met die van Bantham noch in oorloogh 
sijn ende apparent is, vandaer vooreerst geen peper becommen sullen.

Soo U. E. jachten, geit oft goederen gebreecken, laettet ons met een van 
dese fregatten datelijck weten. Wy sullen U van alles versien.

Soo ghylieden op d’ Engelsen eenighe advantagie becomen condt, ver
suymt de occasie niet, neemt die waer ende maeckt u meester van ’t gene van 
d’Engelsen becomen condt, al was het oock binnen de riviere, wel te ver- 
staen beneden, daer geen volck woont, maer boven ontrent die stat niet.

Adi 19 November anno 1619 in ’t fort Jacatra.
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356. — ANDRIGIRI.
THYMEN MICHIELS, PER DE FREGATTEN HOORN JACATRA, 19 NOV. 1619.

Tsedert myne jonckste per de ^rraW^gesonden, hebbewel ontfangen U.E. 
aengename van 18 Julio, ende oock gesien een andere van dato 16 Augusto 
aen Andries Soury gesonden, waerdoor verstaen hebbe, wat aldaer passeert 
ende ommegegaen sy. Op U. E. versoeck om tolvry van d’ incomende cleeden 
te wesen, dat de lieden aldaer jeloers van onse macht ende welstant sijn is 
niet vreemt; ’t is niet alleene natuerlijcke swackheyt, maer een teecken van 
inwendige boosheyt. Daeromme snit haer met alle beleeftheyt, sooveele doen- 
lijck, alle quade opinie uutten hooffde helpen ende sooveele te goede comen, 
als d’ eere ende welstant van de Generale Compagnie lyden can, trachtende 
meer om menichte van peper te becomen dan om groote proffijten op de 
cleeden te doen, off affslach van tollen te werven. De gewoonlijcke imposten 
mach U. E. wel betalen, voorcomende dat (is ’t mogelijck) niet meer dan 
andere geschoren worden. Houdt oock goede vrientschap ende goede corres
pondentie met den coninck van Jhoor, ende sent hem altemet een redelijcke 
vereeringhe. ’t Is lange geleden, dat wy tydinge hebben, het jacht Nassamu 
met een cargesoen-van ƒ34.593— 19 — 3 van Jamby na Andrigiri vertrocken 
was; hoopen overlange by U. E. wel aengecomen wesen sal, ende sy U. E. 
ten alderhoochsten gerecommandeert het voorsz. jacht vol peper te laden, 
soo het eenichsints doenlijck is; sult de Compagnie daeraen grooten dienst 
doen ende groote eere begaen, want alsnoch met die van Bantham in oorloghe 
sijn, ende vooreerst vandaer geen peper te verwachten hebben, alsoo niet 
goet vinden, van ons voordeel ende recht om haestich peper van Bantham te 
becomen. afstant te doen.

Aen de nevensgaende copye van missive aen van der Dussen op Jamby ge
sonden, sal U. E. sien, hoe getwijfielt wordt oft d’ Engelse met haer vlote 
buytcn Sumatra om, oft binnen door deStraetvan Malacca herwaerts souden 
mogen comen, waerover niet seecker weten waer hun waernemen sullen. Soo 
’t geviele dat sy met eenighe macht ontrent Andrigiri quamen, sal U. E. het 
jacht Nassauw soo lange binnen laten blyven totdat d’ Engelse vertrocken 
sijn ende niet eer herwarts senden dan buyten perijckel varen connen.

Wy en sijn niet van meeninghe ons aen de plaetse van Andrigiri te binden. 
Daeromme, soo U. E. met den coninck niet verdragen can, sult met het jacht 
Nassauw herwaerts aen wel comen mogen, sonder yemant in Andrigiri te 
laten. Wat Campher aengact, achten den handel aldaer wel dienstich sy; dan 
soo langhe geen bequame jachten hebben om de peper te laden, sal ’t oock 
onnoodich wesen volck aldaer te laten. Hierover sal U.E. hem na den tijt 
reguleren. In ’t fort Jacatra, adi 19 November anno 1619.
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358. — INSTRUCTIE
VOOR ANTHONIE CAEN, CORNELIS CORNEL1SZ. ALEBEECKE ENDE HANS 

STOCKERMANS, SCHIPPERS VAN DE FREGATTEN HOOIENDE 
JACATRA, VARENDE NAER DE STRAET VAN PALIMBANG

ENDE JAMBY OM D’ENGELSE VLOTE TE SOECKEN,
19 NOV. 1619.

357. — PALINBANG.
AEN DEN ASSISTENT LAUWERENS WILLEMSZ.» 19 NOV. 1619.

Wy hebben goetgevonden den heer Anthonie Caen met onse missive en de 
present aen den coninck van Palimban te senden. U. E. sal denselven wel in
formeren van al ’t ghene daer ommegaet, watter te doen is ende te becommen 
sy, d’ ordre van den voorsz. Caen in alles naercomende.

In ’t fort Jacatra, adi 19 November anno 1619.

i
Van hier sult ghylieden recht na Lucipara ofte de Straet Palimbang loopen, 

omme te sien oft d’ Engelse vlote daer in d’ enghte soudt moghen leggen, gc- 
lijck by d’onse van Patana gepresumeert wort, ende soo deselvige niet ver
neemt, sult met den anderen voort na Jamby loopen, omme te sien oft daer 
souden moghen wesen, endesoohaest U. E. haer verneemt, hetsy in de Straet 
van Palimbangh, voor Jamby oft elders, sult ons datelijck dooreen van de 
twee fregatten daervan verwittigen, ende sal Anthonie Caen met het ander 
boven oft by noorden d’Engelsche vlote loopen, ende aldaer blyven cruysen 
tot ultimo December toecomende, om onse schepen van Patana oft Japan 
comende te waerschouwen, hoe haer voor d’Engelsen sullen hebben te wach
ten. Soo d’Engelsen in de Straet Palimbangh waren, sult dan met een van de 
fregatten een mijl oft twee by noorden de Straet Palimbangh oft boven Mono- 
pye blyven cruysen, tot den tijt voorsz. oft langer, soo het langer doen cont.

Soo ghylieden van d’Engelsen yevers (dat Godt niet en geve) beseth 
wierdet, sult dan met alle man op het fregat Jacatra overgaen, daermedc ont
vluchten, ende de brant in ’t fregat Hoorn steecken.

Na de gelegentheyt die ghylieden soudt mogen becomen, sult dese onse 
nevensgaende missive aen van der Dussen in Jamby bestellen, ende ons daer- 
op weder antwoort beschicken, sonder yet van de voorsz. ordre daeromme te 
versuymen, ofte het cruyssen boven d’Engelsche vlote naer te laten.

In ’t wederkeeren van Jamby herrewaerts, sal U. E. dese onse missive met 
de nevensgaende presenten aen den coninck van Palimbangh met aller be- 
leeftheyt ende groote eerbiedinge behandigen, sync Majesteyt mondelingh
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aenbiedende, dat U. E. expresselijck van ons gesonden is om hem te be- 
dancken van degroote vrientschapaen d’onse(die daer geweest sijn) bewesen, 
cnde om de vrientschap dagelijcx meer ende meer te vermeerderen, ver- 
soeckende voorder dat syne Magisteyt gelieve alderley slach van houdt byeen 
te doen vergaderen, te weten goede pertye balcken van 4, 6 a 7 vadem lanck, 
alsulcke langhe plancken, omtrent een hant breet dick, wat min oftmeer, on- 
begreepen ordinarie swalpen ende plancken van dry vadem lanck; datbereyt 
sijn alles tot een redelijcke prijs te coopen, ende een schip oft meer daeromme 
senden sullen, tegens die tijt dat verseeckert mogen wesen goede quantiteyt 
gereet sal sijn. Derhalven dient U. E. wel precis daerna te vernemen. Soo in 
Palimbangh tot redelijcken prijs goede pertye rijs te becomen is, dat die wel 
begecren, maer oock liever sagen, datse met joneken tot Jacatra gebracht 
werde ende daer te meer gelden sonde. Soo voorsz. coninck vermaen dede 
om een stuck geschut te coopen, snit hem aendienen, dat wy geen conincx 
wapenen vercoopen mogen, ende sulex (al cost het geschieden) voor dees tijt 
niet wel gelegen en compt, gemerekt met d’Engelsen in openbare orlooch 
geraeckt sijn, ende alsoo U.E. geordonneert is d’Engelsche vloote tesoecken, 
dat daeromme alsnu geen groote Hollantse cat noch hondt heeft connen 
medebrengen, maer dat deselvighe met eerste gelegentheyt gesonden sullen 
worden.

Soo ghylieden eenighe advantagie op d’Engelsen, Spaenjaerden, Portu- 
giesen oft hare adherenten van Maccassar, van den Mattaram ende van Ban- 
tham becomen cont, sult trachten haer tc vermeesteren ende haere goederen 
onder behoorlijck register ende goede verseeckeringhe herwaerts brengen, 
gelijck mede soo veel volck als in goede verseeckeringhe bewaeren ende 
voeren condt. Alsoo meest alle Javaensche joneken haer voor Tcheribonners 
uutgeven ende oock veel onvryc onder die naem vry gepasseert sijn, sal U. E. 
verdacht wesen, datter dit jaer, na de gesanten van den coninck van Tcheribon 
my selven geseyt hebben, geen joneken van Tcheribon na Malacca gevaren 
sijn. Derhalven, soo eenighe haer voor Tcheribonners uutgaven, sult hun 
met haer joneken na Jacatra doen varen, opdat wy na behooren daerover dis
poneren mogen, midts hun aendienende, soo van Tcheribon sijn, dat in ’t 
minste niet vercort noch beschadicht sullen worden.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 19 November anno 1619.
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359. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR H. VAN SPEULT, PER DE JONCKE 

VAN HANS KEYSER, 21 NOV. 1619.

I

Alsoo Hans Keyser een joncke vereert ende hem geconsenteert hebben 
daermede na Amboyna te varen, sal dese alleene dienen omme U. E. te ad
viseren wat in dese quartieren passeert, op avonture oft voorsz. eer dan eenige 
van ons schepen aldaer arriveerden, ’t Gene geduerende onse absentie tot 
Jacatra gepasseert sy, sal (J. E. per nevensgaende extract nut missive aen de 
heeren Mayores geschreven, vernemen, ende sommarie van het gevolch per 
nevensgaende copye van onse missive den 11 stantis per ’tschip 37. Michielae.\\ 
den heer gouverneur Lam gesonden. Tsedert is hier van Patana een expresse 
prauw aengecomen, met advysen, hoe onse schepen den Engels de Bergcr- 
boot ende de Morgensterre voor Patana op de reede, na een bloedighe slach, 
overwonnen hebben d’Engelse schepen de Sampson ende de Houdt. Haren 
overste Jan Jordain, de voorneemste autheur van alle dese onheylen (die niet 
ontsach uut te geven dat hy expres gecomen was om my te straffen) is daer 
gebleven. D' Almogende Godt sy hem ende alle d’ andere genadich. De par- 
ticuliriteyten van ’t gepasseerde, de resolutie ende het desseyn van d’ Engel- 
sen, sal U. E. per nevensgaende copye van de missiven van Patana verstaen.

Gistermorgen cregen tydinge, hoe in ’t gesichte van onse schepen, voor 
Bantam leggende, gecomen was het schip Tertholen, den 16 May o passato in 
compagnie van ’t schip Walcheren uut Zeelant geseylt; brenght tydinghe 
hoe 2 dagen voor hun herwaerts aen noch vertrocken waeren de schepen de 
Goede Fortiiyne^ d’ Eendracht> den Witten Beer ende het schip de Goede Hoope, 
welck van de vlote van den commandeur Houtman masteloos in Zeelant 
gekeert was, invoegen datter by de Mayores 16 treffelijeke schepen uutge- 
sonden sijn. Negen daervan sijn hier, Godt loff, well aengecomen; een isser 
na de Custe van Cormandel gedestineert ende 6 hebben dagelijcx te verwach
ten. De Heere wil haer mede in salvo geleyden. Dagelijcx hebben mede te 
verwachten hoe het gegaen sy met de 6 schepen, die wy expres na Ticco, 
Priaman ende Atchijn gesonden hebben, tot vervoorderinghe van den handel 
aldaer, ende om op d’ Engelsen eenighe avantagie te soecken. De Heere geve 
sulex ten besten gedye. De Francen sijn van meeninghe weder eenigheschepen 
t’equiperen. Uut Denemarcken sijn herrewaerts geseylt vijff schepen, uut 
Engelant in ’t voorjaer 1619 acht schepen; een daervan hebben wy becomen, 
ende alle d’andere sullen met Godes hulpe neffens de gevluchte vluote mede 
getroost wesen. Na de macht die onse geveynsde vrienden in ’t vaerwater 
hebben, is onse tegenwoordich niet seer groot, dan van alle canten dagelijcx 
groote secoersen hebben te verwachten. D’Almogende Godt wilt syne hulpe
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endesegen t’onsen besten daerby voegen. De schepen ’t Wapen van Amster- 
dam ende Hoorn sijn gedestineert, ende oock gereet, omme na Amboynaende 
Banda te vertrecken ; dan hebben goetgevonden deselvige tot de compste van 
eenighe andere schepen noch wat op te houden, ende dat alleen om het getal 
te vermeerderen, alsoo gans onbequaem sijn om tegen vyanden effort te doen.

In ’t vaderlant is den advocaet Barnevelt onthalst; 7 andere sijnder met 
hem verwesen, ende souden degene diedaervan geapprehendeert waeren ver
volgens mede gerecht worden. De coninginne van Engelant is gerust, den 
tresorier aldaer onthalst, el ducca de Lerma in Spangien gerecht, Bucquoy in 
Bohemen verslagen. Na des Keysers croonesijn vier pretendenten. In Vranck- 
rijck heeft le duc d’Esperon de coninginne-moeder uut de gevanekenisse 
gelicht ende is met een leger tegen den coninck te velde gecomen. De gede
puteerde van de Generale Compagnie sijn uut Engelandt vertrocken; hebben 
geensints met die van d’ Engelse Compagnie connen accordeeren; sijn on- 
gelijck verder uut den anderen, dan oyt in den beginne van de handelinge 
waeren, soo datter gants weynich, ja, geen hope van accoort is, tensy dat het 
door authoriteyt van de Majesteyt van Engelant ende de hoogmogende heeren 
Staten Generael, oft door de wapenen alhier gemaeckt worde. Cort na ons 
vertreck van Amboyna, eer wy in Botton quamen, is de commandeur Arent 
Mertsz. gerust. D’ Almogende sy de siele genadich.

In ’t fort Jacatra adi 21 November anno 1619.

■ p i

f
I

■ j

Grootmogende coninck.-Vermits soo lange jaeren met Uwe Majesteyt, 
syne voorsaten ende onderdanen, in vrede ende eenicheyt gehandelt hebben, 
ende omme te bethoonen hoe leet ons is, dat door misverstant ende toedoen 
van Uwe ende onse vyanden in tweedracht ende openbare oorlooch geraeckt 
sijn, hebben wy niet connen naerlaten by dese te verclaren, dat wy genegen 
sijn, soo het uwe Majesteyt alsoo mede bevalt ende ten rechte meent, in con
ferentie ende onderhandelinghe te treden omme een goet accoort, vrede ende 
eenicheyt tot welbevalle van beyde de pertyen te maecken. Derhalve soo dit 
Uwe Majesteyt wel bevalt, sal gelieven ons daervan te verwitthigen endeope- 
ninghe te doen oft vrye geleyde voor eenige gesanten te senden, opdat alle 
misverstande wechgenomen moge worden, protesteerende by dese voor Godt



602 Bantam, 21 Nov. 1619.

!

i
r

1

361. — JAMBI.
AEN A. J. VAN DER DUSSEN, PER CLEEN AMSTERDAM, 29 NOV. 1619.

ende alle de werelt, soo Uwe Majesteyt in gebreecke blyve ende geen bescheet 
en sende, ontschuldich te wesen aen alle voordere onhcylen, schade ende 
bloetstortinghe, die den oorloogh voorder sonde mogen medebrengen. Godt 
beware Uwe Majesteyt ende segene syne rechtveerdighe justitie ende doen.

In ons fort Jacatra, adi 21 November anno 1619.

Den 19 deser hebben van hier na de Straet Palimban ende Jambi gesonden 
twee fregatten, ende dat om expresselijck te vernemen oft d’Engelse vloote 
aldaer door de Strate van Malacca gecomen sonde mogen wesen oft niet, met 
ordre soo die vernemen, dat een van de 2 fregatten by noorden van hun blyve 
cruysen, om onse schepen van Patana ende Japan comende, te waerschouwen, 
ende het ander datelijck weder herwarts keere, opdat ons na den eysch van 
saken mogen rechten. De bevindinge sijn met groote devotie verwachtende. 
By dese gaet copye van d’ onse met voorsz. fregatten gesonden, waervan 
d’ inhoude confirmeren.

Tsedert is hier wel aengecomen deschaloupedoorU. E. affgeveerdicht met 
advyse van den 19 October, waerdoor met leetwesen verstaen hebben, hoe 
het jacht Nassauw op een sandt in de riviere van Andrigiri gebarsten was, 
de goederen ende geschut gebercht sijn, maer voor de Portugiesen ende in- 
woonderen niet verseeckert waeren. D’ Almogende verhoede des Compagnies 
schade in een ander, ende wil hun voor meerder ongeval bewaeren. Dat U. E. 
de Seewolff derwaerts gesonden hadde, om d’ onse ende des Compagnies goe
deren totdecompste van de Jager te verseeckeren, is seer wel gedaen ; hopen 
dat alles ten besten geluckt wesen sal, d’ welck geerne hooren sullen.

Niettegenstaende onse presente schepen geerne byeen souden houden tot 
de comste van meerder versterekinge, oft totdat verseeckert mogen wesen 
waer hun d’Engelsen onthouden, soo hebben evenwel goetgevonden U.E. 
dit jacht Cleyn Amsterdam toe te senden met 20.000 realen in spetie ende 
eenighe cleeden, ende dat op de goede hoope die ons gevende sijt, van meer 
peper te becomen, dan de jachten aldaer wesen de sullen connen laden. Hier
over recommanderen ende bevelen U. E. op ’t alderhoochste, alle de peper 
op te coopen die daerveyl sy, voor soo veel de middelen reycken connen. U.E. 
sal daeraen groote eere begaen ende de Compagnie grooten dienstdoen, want 
apparent is door den oorloogh in lange noch geen peper becomen sullen. De 
cleeden die U. E. heeft ende nu weder gesonden worden, sult niet ophouden,
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maer dagelijcx vercoopen soovele gelden moghen, al waer ’t oock niet cleen 
proffijt. Sent ons maer groote menichte peper, soo sal ’t wel wesen. Het jacht 
d’ Orangeboom sijn dagelijcx met groote devotie volladen verwachtende; is het 
noch niet verlrocken, depescheert hetselvighe, met de volle laste, soo haest 
doenlijcken, ’t en ware dat de riviere door eenighe Engelse schepen beset sy. 
In desen gevalle snit hem daer houden, totdat sonder perijckel herwaerts 
comcn can. Dit jacht Cleyu Amsterdam ende de Jagher sullen op ’tspoedich- 
ste mede volladen verwachten.

Wy sijn van meyninghe eenighe andere jachten naer dese derwaerts te sen- 
den, soo om peper te becomen, die van den Mattaram in ’t wederkeeren van 
Mallacca alle affbreuck te doen, als omme de Chineesche joneken, van China 
comende, na Jacatra te doen zeylen, omme den handel alhier te stabilleeren. 
Derhalven ’t ghene daertoe voorderen conde, sal U. E. niet naerlaten te doen. 
Insonderheyt sult in Jambi' sooveele sien te doen, endealsoo handelen, dat alle 
joneken met peper van daer na Jacatra vaeren. U. E. sal aen een yeder vaste 
toesegginge doen, dat haren peper tot goeden pryse gecocht worden sal, ende 
byaldien haer den prijs niet aenstaet, dat dan vryelijck met haren peper na 
andere plaetsen sullen mogen verseylen, rontuut daerby verclarende, sonder 
eenich aensien, dat alle joneken die van Jamby elders souden moghen ver- 
trecken, ’t sy na Bantham, Tcheribon, Japara, Jortan oft elders, aengehaelt 
sullen worden, gelijck mede de joneken van China, die haer selfs tot Jacatra 
niet vervoegen, alsoo daerop expresselijck sullen doen passen. Soo U. E. daer- 
over eenighe dreygementen aengedaen wierden, sult u des niet belgen, die 
niet aentrecken, noch geensin ts ontsien, met de voorsz. insinuatie sonder 
respect voortvarende.

De voldoeninghe van de peper door d’Engelse genomen, sullen geerne 
verstaen. Alle goederen die U. E. toegesonden worden, sult conforme de cog
nossementen ontfangen, en soo volgens cognossementen niet wel geconditio- 
neert sijn, sult dan na de bevindinghe recepisse gheven, opdat het gebreck 
gestelt worde tot laste van degene die quade leveringhe doen; anders sal alle 
de feylen ende gebreecken verantwoorden moeten ende in ’t sluyten van de 
reeckeningh moeyten ende schade hebben.

Dewyle U. E. des conincx officieren, soowel als haeren heere, te vriende 
moet houden, sal de costhuyme in ’tverthollen volgen, ende de waerheyt (om 
quade schyne wech te nemen) niet verbergen, maersultden coninck vanJamby 
in u boecken crediteren voor sooveele beloopt de tholl van peper, d’welck 
door sijn volck gewogen ende aengeteeckent wordt, ende tholl daervoren de
biteren, gelijck mede van al ’t ghene aen de thollenaren oftschryvers te desen 
aensiene gegeven oft vereert wordt, de somma van al ’t ghene beloopt de volle 
tholl van peper die U. E. herrewaertsseynt, ende t’ onsen laste in facture stelt;
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daervooren sult in vloeboecken tholl van peper crediteren tegen degene de 
coninck goetgedaen ende aen sijn volck vereert wordt, gelijck vooren is ge- 
seyt, ende ten eynde van de reeckeninghe sluyt dan de party van tholl op ’t 
comptoir generael, opdat de waerheyt volcomelijck blijcke.

Wy connen niet wel gelooven dat d’Engelsen onderstaen sullen een fort in 
de riviere van Jamby te maecken, maer seer wel, dat sylieden niet laten sullen 
d’ onse alle mogelijcke affbreuck te doen, soowel binnen als buyten de riviere, 
gelijck tot Bantam gebleecken is, endealsoo wy door gewelt niet meer preten
deren dan ons met recht toecompt, sijn niet van meeninghe, plaetse sonder 
redene t’occuperen. Soo d’Engelsen sulcx onderstaen, helpt ghy dan den 
coninck van Jamby na u vermoghen, ende tracht sulcx te beletten, ende soo 
ghylieden op d’Engelsen eenigheadvantagiebecomen condt, versuymtd’oc
casie niet, maer neemt op goede reeckeninghe aen al ’t gene becomen condt, 
soowel binnen als buyten de riviere, wel te verstaen beneden; maer boven 
ontrent de stadt sult geensints moeyte maecken, maer de plaetse neutrael 
houden.

Belangende de antwoordt daer U. E. seyt den coninck na verlanght, als hy 
van de saké weder mentie maeckt, seght hem dan datter geene van d’onse sijn 
die eenigh geschut mogen verschencken oft vereeren; dat de Generael oock 
niet vereeren can ’t ghene hy niet en heeft, maer door den coninck d’ onse 
affgedronghen sy, ende alsoo ’t geen recht is, dat men voor de misdaet van een 
bysonder persoon hem affneme de wapenen van synen coninck oft heerc, 
sulckx door my oock niet geapprobeert can worden, ende d’ antwoort daer- 
over laet bycomen sal.

Item dat ick niet en begeere dan vrede ende vrientschap met die van Jamby 
te houden ende U. E. daerover belast hebbe den coninck met alle onse mid
delen (aldaer sijnde ende des noodich wesende) tegen syne vyanden t’ assi
steren, ende daertegen te versoecken, dat het hem gelieve alle de onse, aldaer 
wesende, voor alle gewelt ende overlast te bevryden, ende soo yemant hem 
misdraecht, die met recht na de maniere van den lande te straffen, sonder hun 
princen wapenen aff te dringen oft meer van haer teeysschen dan sy vermogen, 
opdat onse hooghe overicheyt (die alles toecompt, ende wiens eere de Gene
rael mainteneren moet) niet te cort geschiede.

Wy en vinden niet goet voor and re last te draghcn, noch de Manicabers yet 
te goet te comen in de tholl van 5 percento die sy betalen moeten, tegen be
lofte dat sy dan met niemant dan met ons souden handelen, alsoo dit maer 
voor praetjensachten, ende de Mooren geen andere beloften houden dan haer 
voorderlijck is.

Dat U. E. van meeninghe was 5 a 6 dagen still te sitten om den prijs van de 
peper wat te doen dalen, is tot dien eynde wel goet, doch vertoeft daermede
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By desen gaet copye van onse jonckste, per expresse fregatte gesonden, 
waervan d’inhoude confirmeren. Tsedert is door van der Dussen met expresse 
schaloupe ons toegesonden ende wel geworden U. E. missive van den 7 Oc- 
tober, met eene van den raedt van ’t jacht Nassauw, ende copye vdn missive 
door den schipper Claes Gerrits geteeckent, ende alle aen voorsz. van der 
Dussen gesonden, waerdoor ongaerne verstaen hebben hoe het jacht Nas- 
sairiv in de riviere van Andrigiri op een sandplaet geborsten was, dat de goe
deren en het geschut gebercht, maer van de Portuguesen ende inwoonderen 
niet wel verseeckert waren. Het ongeluck is ons leet. D’ Almogende verhoede 
des Compagnies schade in een ander ende wil U. E. ende alle andere voor 
meerder ongeval bewaren. Dewyle de Zeewolff, ende cort daerna de 'Jager, 
U. E. van Jamby te hulpe gesonden sijn, hopen wy, dat niet alleene het geschut 
ende de goederen gebercht wesen sal, maer evenwel diesniettegenstaende 
door U. E. neersticheyt ende goeden yver noch groote quantiteyt peper van 
Andrigiri becomen sullen. Is het voor den ontfanck van dese nietgedaen, laet 
niet, daertoe alle mogelijcke neersticheyt te doen, want het apparent is, dat 
den oorloch met Bantam wel langh soud mogen dueren, ende vooreerst geen 
peper vandaer becomen sullen, waeraen wel affmeten cont, hoe grooten dienst 
de Generale Compagnie doen sult met goede quantiteyt peper te senden. Op 
de goede hoope die ons van der Dussen gegeven heeft, senden weder derwaerts 
het jacht Clcen Amsterdam met 20.000 realen in spetie ende eenighe cleeden.

niet al te langhe, maer tracht eens meer om menichte van peper te becomen 
dan om de prijs wat te doen dalen. De menichte moet ons de winst aen- 
brenghen, ende tegenwoordich sijn om peper seer verlegen.

Dat die van Japara genegen souden wesen met ons vrede te maecken, can 
wel sijn, doch hier is weynich apparentie daertoe, want wy geensints van 
meeninghe sijn de vrede van haer te versoecken. Daerom seght een yeder ront- 
uut vry aen, datter geen joneken op de reede van Japara oft elders onder des 
Mattarams gebiet verschoont sullen worden, ’t sy oock van waer die souden 
moghen wesen. Derhalven dat die van Jamby, willende van schade bevrijt 
wesen, van des Mattarams reden blyven.

Van ’t vaderlant is hier, Godt loff, nieuws aengecomen het schip Tertholen, 
sijnde in May o passato met noch 5 andere schepen uyt het vaderlant geseylt. 
De Heer wil haer alle in salvo geleyden.

In ’t fort Jacatra, adi 29 November anno 1619.
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Wat daer beneffens adviseren, sal U. E. per nevensgaende copye sien. Sult 
deselvige voor d’ uwe houden.

Byaldien U. E. met den coninck van Andrigiri endesynen adel in redelijck- 
heyt niet verdragen cost, sal vandaer (alle de peper die voorhanden is opge- 
cocht ende gescheept wesende) met de jachten wel mogen vertrecken, sonder 
yemandtaldaer te laten, gelijck wy voor desen geseyt hebben, want derwarts 
wel weder volck seynden connen, als het gelegen compt andre jachten te 
senden.

In ’t fort Jacatra, adi 29 November anno 1619.

Van Bantam sult ghylieden recht door na Jamby seylen, ende soo onder- 
weech oft ontrent de riviere Jamby eenighe Engelsche schepen verneempt, 
sult u van deselvigheals van onse grootste vyanden wachten, ende soo geviele 
(des Godt verhoede), dat ghylieden van haer beset wierdet, oft onversiens in 
hun vloote geraeckte, sulex datter geen hope van ontseylen sy, soo sult het 
liever tegen de wal aen jagen, de brant in ’t schip steecken ende met de boot 
na Palinbang oft Ban ca vluchten, dan u in handen van d’Engelsen overgeven, 
het geit, doenlij ck sijnde, medenemende, ende soo ’t geviele U. E. eenige ad- 
vantagie op eenighe Engelsen becomen condt, sult niet naerlaten haer met 
hun goederen in u gewelt te nemen, ende onder behoorlijeke register daer ’t 
behoort overleveren.

In Jamby sult d’ ordre van Adriaen Jacobsz. van der Dussen naercomen, het 
jacht vol peper laden ende daermede herwaerts keeren, oft de last aen andre 
schepen overgeven, na dat by den raet goetgevonden soudt mogen worden.

In ’t gaen oft keeren eenige joneken van des Mattarams ondersaten rescon
trerende, oft oock eenige van Macassar, Bantam, gelijck mede de Spaengiaer- 
den, Portugiesen ende hare adherenten, sult trachten haer persoonen ende 
goederen in u gewelt te becomen ende alles onder behoorlijeke register her
waerts brengen, alsoock degene die haer voor Tcheribonners souden mogen 
uutgeven, sonder hun te beschadigen, doch sult desulcke oock geensints laten 
vragen, alsoo versekert sijn dat vele uut des Mattarams ondersaten haer voor 
Tcheribonners uutgeven, ende dit jaer niemant van Tcheribon na Malacca 
gevaren is.

In ’t fort Jacatra, adi 29 November anno 1619.s
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364. — AEN B. VAN EYNDHOVEN,
MET SUN SESSEN IN TAGU BY DEN MATTARAM GEVANGEN, 

PER EEN CHINEES, 30 NOV. 1619. I
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Door den brenger van dese is ons U. E. aengename van 23 September met 
copye van andere wel geworden, waerdoor verstaen hebben, hoe U. E. met 
sijn sessen noch in een en doen waert, sonder van yemant troost noch hulpe 
te connen becomen, doch dat door de hostilliteyt by d’ onse op Japara ende 
elders op die van den Mattaram gedaen, U. E. geen meer last dan te vooren 
geleden hebben, welck ons seer lieff om hooren is geweest. Ter eere van de 
natie, ter lieffden van U. E., tot bevoorderinghe van U. E. verlossinghe ende 
tot straffinge van d’ enorme moort ende rooverye door Oulubalangh gedaen, 
hebben wy den oorloogh tegen de Mattaram aengenomen, alsoo geen beter 
middel tot uwe verlossinge vinden costen. Vertrouwen oock, dat niet alleene 
U. E. eerlange becomen, maer oock een goeteynde, tot welstant van de Gene
rale Compagnie der Vereenichde Nederlanden, van d’ oorloogh becomen sul
len. De verraderye van d’Engelsen heeft ons hierinne wat verachtert, doch ’t 
en sal nu met Godes hulpe niet lange duren. Sijn met hun vlote voor ons ge
vlucht ende noch te soecken. Nu cortclijcx sijn hier groote menichte van 
joncken ende prauwen van des Mattarams ondersaten, met rijs ende alderley 
provisie, van verscheyden plaetsen wel aengecomen; onder andere compt daer- 
mede een van de voorneemste hoofden van den tommagon quiay maes Bar- 
rapa, welcke de wech tot uwe verlossinge geopent heeft, seggende dat de 
Mattaram geseyt soude hebben, dat hy U. E. niet en begeert te dooden, noch 
oock voor geen geit te lossen, maer soo haest de Generael yemant aen hem 
sende, dat hy U. E. dan relasscheren sal, ende den voorsz. orangkaya presen
teert, yemandt van d’ onse mede te nemen. Hy sal met sijn vlote van 20 a 30 
joncken ende prauwen over ontrent 8 a 10 dagen vertrecken, ende wy sullen 
een expresse met hem aen den voorsz. tommagon senden, niet twyfelende, oft 
sullen (J. E. verlossinge in deser voegen becomen, temeer vermits de Mattaram 
ons meer dan wy hem van doen hebben, haer disseynen in velen gefalieertsijn, 
ende nu selfs seggen dat daerom na Japara niet behoeven te senden om Oulou- 
balangh aen te spreecken. Hierover recommanderen U. E. in haer ellende 
noch wat gedult te nemen, ’t en sal nu niet lange dueren. Met den brenger 
van desen senden U. E. 13 realen van achten. Soo hem meer vertrouwen moch
ten, souden meer senden, daeromme neemt het weyniche ten goeden aen.

In ’t fort Jacatra, adi ultimo November anno 1619.
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365. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR SPEULT, PER ’T SCHIP ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 

8 DEC. 1619.
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Den 21 passato is van hier na Grissi ende Amboyna vertrocken de joncke 
van HansKeyser; ’t gepasseerde tot dien tijt hebben U. E. daermede gead- 
vyseert. Dese sal alsnu dienen tot antwoordt van diversche missiven naerons 
vertreck van Amboyna van U. E. ontfangen, namentlijck van 24 ende 25 April, 
2 May o, 10 Augusto ende 3 van ultimo.

De paep van Nouselao is na de Custe van Coromandel gesonden.
Aen de geordonneerde rendevous quamen noch tytelijck genoech tot onser 

versterckinghe ende groote blyschap van de vloote, de schepen Haerlem, ’t 
Hert, de Ze ravot ff, den Engel ende Hoorn, ja voor eenige andere, met ons van 
Amboyna vertrocken, maer die van Solor, als namentlijck den ^rrw/ende den 
Groenen Leeuw, quamen te laet, doch hebben haer, Gode sy loff, wel connen 
derven, ende heeft U. E. oock seer wel gedaen dat aldaer gehouden heeft het 
jacht Cleen Amsterdam, door Haerlem verovert, alsoo de Moluccos daerdoor 
van 32.000 tacco sagu versien sijn geworden ende ons vandaer alhier gebracht 
heeft 210 bharen, 100 catti nagelen, hebbende noch 100 bharen die hy niet 
laden conde inde Moluccos gelaten, ’t Ghene U.E. uutdevoorsz. schepen ge
licht heeft is oock wel gedaen, ende sijn ons de soldaten door Bima van 
Banda gebracht, wel te pas gecomen.

Na de Custe van Coromandel ende oock na Japan hebben om salpeter ge
schreven.

Aen Tanne van Roo is haer geit betaelt.
De voldoeninge door de quipati van Lisbatte over de roovinghe door de 

syne overlange op onse ondersaten gedaen, hebben geerne verstaen.
Datter van Sabadins toesegginghe niet gevallen en is, is niet vreemt, want 

geen Mooren ons andere deucht doen en sullen, dan met haer proffeyt ge
schiet, oft daer nootelijck toe gedwongen worden. Arme dieren souden wy 
sijn, soo op haere genade leven mosten. Den raet door die van Nouselao met 
Sabadin tegen ons gehouden, bethoont hoe nodich het sy, dat men overal 
vlytich toesie ende intijts de samenspanninghe breecke. Dat Sabadin, Hittoe 
ende Hatibdaya seerbesich sijn met ommevaren, schatten endescheeren ende 
’t volck tegen ons op te roeyen, is my niet lieff om hooien. In alle manieren 
sal U. E., soo verre doenlijck, hem daer tegenstellen, onse ondersaten ende ge
allieerden ende bontgenoten voor haere rooverye bevryden ende tegen alle op- 
roeyinghe verstercken ende in goede devotie sien te houden, daerinne, na 
onse opinie, veel gedaen can worden als men by alle ondersaten, geallieerde 
ende bontgenoten een discreet persoon houde ende de Moorse papen oft
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andere oproeyers vandaer houde, oft ten minsten in d’ooge neme ende tegen 
haer doet wercken. Ende alsoo dit een van de voorneemste middelen is daer- 
mede een staet gemainteneert, d’ondersaten ende geconfedereerde in goede 
devotie gehouden connen worden, sal U. E. hierinne niet versuymen, d’ on- 
costen oock niet ontsien, maer gestadelijck herwaerts ende derwaerts seynden, 
ende op alle de voorneemste plaetsen, soo wel op de custe van Ceram als in 
d’ ey landen, daer hem sulcx best geraden dunckt, sal U. E. continueerlijck 
iemant houden resideren, onaengesien datter geen nagelen vallen, noch andre 
handel zy. Prefereert in dese onse onwetende dronckaerts voor de naturale 
Amboynesen niet, maer gebruyck de bequaemste daertoe, ende instrueert een 
yeder wel wat te doen hebben. Ick verstae datter eenighe volwassen Amboy- 
neesche kinderen sijn, die lange ter schole hebben gegaen, redelijck lesen ende 
schryven connen, van goede ouders die Cristenen sijn ende de Cristelijcke 
religie toegedaen. Tot voorsz. ampt sullen dese bequamer dan veel vand’onse 
wesen. Hierover sal U. E. d* Amboneesche volwassen jeucht, die tot voorsz. 
offitie bequaem ordeelt, in dienste van de Generale Compagnie aennemen, een 
goet redelijck tractement ende onderhoudt geven, herwaerts ende derwaerts 
senden, ende oock houden resideren ter plaetse daer sulcx goet vinden sal. Dit 
is ’t gene goetvinden vooreerst by onse ondersaten, geallieerde ende bontge
noten te doen. Aen d’ ander syde sult Sabadin, Cappiteyn Hittoe, Hatibdaya 
ende hare consoorten bidden ende vermanen affstant van quae proceduyren 
te doen, met een discrete, beleefde protestatie, dat haer doch wachten van de 
vehemente remedie daertoe ons den tijt soude mogen dringhen; de middele 
ende occasie sullen haest hebben. Insinueert hem dat sy haer wachten ons 
’t recht ende de reden te geven, opdat daeraen blijeke wy d’ actie niet gegeven 
hebben. Een goet ende groot exempel behoort haer Jacatra te wesen. Met de 
rooverye ende overlast die Sabadin en syne consoorten aen neutrale lieden 
souden mogen doen, sal U. E. sien sijn profijt mede te doen.

D’executie over Willem Gerritsz. van den Bos, schipper, ende Watheri, 
orangbaya van Uliasser gedaen, lauderen by dese.

Dat U. E. aengevangen heeft wat hart te procederen tegen de Mooren, in- 
gecropen onder de Cristenen onse ondersaten, om haeren saedt, gelijck lange 
gedaen hebben, meerende meer te sayen, is my lieff ende welgedaen. Met 
goede discretie sal daerinne sonder simulatie voortvaren, insonderheyt dewyle 
sulcx well affgevallen, ende andere beweecht heeft Cristenen te worden. D’Al- 
mogende Godt wil de voortganek meer ende meer segenen.

’t Is mede welgedaen dat U. E. een hooft over de Chinesen gestelt ende die 
vergunt heeft rijs ende Chinesen van Macassar te doen halen, doch twijffele 
off die het ampt van Sabandaer wel passen sal.

De Vos is in Machian wel aengeweest, ende van
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Per ’t jacht den Tiger sijn wel ontfangen de 77-J- bhaer nagelen door U. E. 
ordre daerinne gescheept, ende issyne reeckeninghedaervoren ghecrediteert. 
Hebbe oock geerne verstaen het aenstaende gewas van nagelen soo schoon 
stont, daeraen geordeelt ende verhoopt wierdt, hetselvighe wel duysent bh aren 
opbrengen sonde. Godt geve dat het soo gelucke, ende de Generale Compag
nie, onse meesters,'alles becomen mogen.

’t Is my oock lieff, dat U. E. van Baguala gedeporteert ende gebannen heeft 
dry persoonen, die haer opposeerden tegen d’ authoriteyt door U. E. aen den 
sone van haer overleden hooft gegeven, ende in sijns vaders plaetse gestelt.

Het goet succes van de ronde die U. E. voorgenomen hadde met 20 a 30 
correcorren te doen, sullen geerne hooren. Soo sulcx per avonture niet voort
gegaan ware, maeckt dat het dit aenstaende jaer geschiede.

De joncke die U. E. (op de vereeringhe door de coninck van Baly met een 
Chinees gesonden) na Baly ende omleggende eylanden tot ontdeckinghe van 
saken ende bevoorderinghe van handel gedepecheert heeft, is daer wel ge
weest. D’onse sijn seer wel onthaelt geworden ende hier wel aengecomen, 
doch hebben door cortheyt van tijt niet mede connen brengen. Wy sijn van 
meeninghe, soo haest doenlijck een jacht derwaerts te senden. De voorsz. 
joncke gaet nevens dese weder derwaerts.

Soo Sabadin sijn faultedoor trots niet bekent heeft, maer wel tot belydenisse 
van straffwaerdicheyt, versoeck van pardoen ende met vaste toesegginghe 
daervan affstant te doen, meriteert hy vergiffenisse, oft ten minsten uutstel 
van straffe. Dan soo hy ende d’ ondersaten van den coninck van Ternaten, 
oft andere, voortvaren d’ onse op de custe van Ceram te brantschatten ende 
met gewelt Moors te maecken, hope ick eerlange met gewelt daerinne te ver- 
sien. Bevele U. E. oock, ’t gene interim daerin doen condt, sonder dilay te 
doen, sonder eenichsints t’ ontsien de ondersaten van den coninck van Ter
naten, noch eeniche andre, wie het sonde moghen wesen. Wat aengaet de 
neutrale plaetsen ter welcker conqueste Sabadin soo gerechtich als wy pre
tendeert te wesen, sult hem daerin niet cederen, maer met discretie sien te 
prevenieren. Dat U. E. om vredes wille in een generale vergaderinghe met 
accoort ende welbevalle van alle de hoofden elck sijn limite geerne soude 
paelen, is een goede saecke ende seer welgedaen, dan ick achte datter niet 
van vallen sal, soo lange de Mooren moet houden om ons het voordeel aff te 
sien. Hierover recommandere U. E. daertegen oock vigilant te wesen.

't Is my leet dat het fregat Bima tot tweemael toe van Banda verdreven, in 
Amboyna vervallen ende nu jongst onbequaem geordeelt is om de reys der
waerts te doen. Die van Poulowey sijn daeromme seer verlegen, ja, in grooten 
noot, ende alsnoch cunnen wy haer (door gebreck van jachten) niet helpen. 
Ick hebbe daeromme overlange aen de heeren Mayores seer heftich geschre-
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ven, maer noch geene becomen. Hierover recommandere U. E. goede sorge 
voor Banda te dragen ende d’ onse aldaer (soo voor dese niet geschiet is) aen 
een jacht oft meer, correcorre oft prouwen te helpen, opdat den staet van Pou- 
lowey geen last meer lyde.

Laet oock niet, intijts na behooren te wercken ende versien tegen ’t ghene 
Cappiteyn Hittoe, door Latocoly, met die van Laricco, Wacasieu ende Nous- 
setella t’onsen nadeele soeckt te doen.

Dit jaer sijnder alweder eenighe nagelen op de custe van Java gecomen. 
Dewyle U. E. seyt van Amboyna geen vervoert te sijn, is apparentdat het van 
Boeroe, Blauw oft Manipa gedaen wesen sal. Soo haest het spel met d’Engel- 
sen affgehaspelt sy, jachten oft andere middelen becomen (dewelcke hoope 
niet lange dueren sal), sullen U. E. middelen bestellen omme daerinne te ver
sien, ende soo selfs gelegentheyt oft middelen becompt, vaert er mede sonder 
ontsach voort.

’tls my lieff dat het backen van de tichelen wel voortginck. U. E sy gere- 
commandeert alle den atapsoo haest uut het casteel te bannen alsdoenlijcksy.

Van ’t vaderlant hebben alsnoch geen smeecolen becomen dan een weynich 
die hier alrecde geconsumeert sijn, doch met het schip Nieuw Hoorn hebben 
goede partye te verwachten. Soo haest yets becomen, sullen de vrienden ge
holpen worden, ’t Is jammer ende een groot verdriet, dat ons de meesters met 
smeecolen soo seer plagen.

Dat de stuyvers om haer slecht alloy niet wel van de handt willen is niet 
vreempt. In de Moluccos weten d’onse daermede gants geen raet, waerover 
haer geordonneert hebben, deselvighe aen (J. E. te senden. Ende om die ten 
besten van de Generale Compagnie te beneficeren, oft d’intrest te winnen, 
sal U. E. deselve alsoo valueren, dat beter getrocken ende in treyn gebracht 
mogen worden. Om copergelt mogen wy naer ’t vaderlant schryven, maer 
hier moet het gemunt worden, soo iets in treyn begeeren te brengen, want 
het coper ongelijck dierder in Nederlant dan hier is.

Met U. E. stemmen wy toe, datter een goet uyrwerckin Amboyna behoort 
te sijn. Hier is wel volck die wel een souden connen maecken, dan andere 
wercken laeten ’t niet wel toe. Can aldaer een gemaeckt worden, laet het 
om de oncosten niet nae.

De boecken ende painpieren sijn wel ontfangen ende in generale rekeninghe 
getrocken. Bedancken van ’t ontwerp van Amboyna ende omleggende landen. 
Wyder kennisse becomende, gelieve ons die oock mede te deylen.

Met domine Danckaert in diseoers over de verbreydinghe van de gerefor
meerde Cristelijcke religiesijnde, heeft sijnE. gewenst (gelijckick mede dede), 
dat de gemeente in Amboyna soo sterek mochte sijn, dat men het Heylige 
Sacrament des Avontmaels invoeren ende uutdeylen mocht, maer geensints
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versocht noch voorgedragen d’uutdeylinge daervan te doen; heeft my in 
’t minste daervan oock niet gesprocken, waerover welgedaen is dat U. E. 
d’ uutdeylinghe op ons advoy oft ordre uutgestelt heeft.

Dese gaet met de schepen ’t Wapen van Amsterdam ende Oudt Hoorn, welck 
wy goetgevonden hebben met verscheyde provisie voorn ut na Amboyna 
ende Banda te senden, ende gaen hiermede ontrent 300 lasten rijs, 230 balen 
soo vleys als speek, 25 leggers wijn, 20 amen olie, 89 vaten cruyt, soo goet 
als quaet, partye swalpen, verscheyden sorteringhe van cleeden, 16.000 realen 
in spetie ende verscheyden andere cleenicheden, als per facture; ’t gene na 
Banda gedestineert wordt sal U. E. met eene van de 2 schepen derwaerts 
seynden. De rijs is wat dier, maer ’t heeft voor dees tijt niet anders mogen 
wesen. In ’t fort Jacatra hebben ontrent 200 lasten opgeleyt, in de vlote sijn 
ongeveerlijeken 2 a 300 lasten aengescheept, van Japan hebben mede goede 
partye te verwachten, ende dagelijekx wort hier menichte met prouwen uut 
het lant van de Mattaran gebracht, soodat wy hopen alle onse forten dit jaer 
voor twee jaer te versien.

Van dese cleeden die nu vooruut sendende sijn, sal U. E. met de volgende 
schepen meer te verwachten hebben. Omdat dese oude schepen niet vele 
drooch souden connen brengen, wort voor dees tijt niet meer gesonden.

Vermits alsnoch van d’ Engelsen geen seeckere tydinge hebben endedaer- 
over de tegenwoordighe schepen by den anderen moeten houden, ommeden 
vyant ende oock onse schepen waer te nemen, sijn alsnoch geen nieuwe sol
daten tot versterekinge van de garnesoenen in Amboyna ende Banda sen
dende, doch hope noch selfs met een goede macht derwaerts te varen, om 
t’onderstaen oft een eynde van d’oorloogh in Banda sullen connen maecken. 
D’ Almogende Godt wil ons daertoe synen segen verleenen.

Tsedert onse voorgaende met dejoneke van HansKeyser gesonden, daervan 
by dese copye gaet, is hier van ’t patria, Godtloff, wel aengecomen het schip 
Walcheren. De Heere wil d’ andre mede in salvo geleyden. De Majores hebben 
dit jaer seer treffelijeke schepen met groote somma geit ende veel provisie 
uutgesonden, waervan d’ uutrustinghe vieren viertich tonnen gout beloopt, 
welck een groote somma is, daeraen blijekt hare E. geen ongelijck hebben, 
dat seer ernstlijck met groote instantie om rijeke retoeren schryven, want 
een cleentien weynich helpen mach. Hierover sy U. E. bevolen ende ten 
hoochsten gerecommandeert, soo goeden ordre aldaer te stellen, datter voort- 
aen, is ’t doenlijck, geen nagelen meer vervoert en worden, ende soo daer 
eenighe Europische natie quame, 't sy Engelsen, Francen, Denen, oft andere, 
hoe die genoemt mogen worden, U. E. sal haer alle, oock niemant uutgeson- 
dert, met gewelt vandaer weeren ende in aller manieren voorcomen datter 
geen nagelen vervoert worden.

I
I
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366. — AMBOYNA.
AEN AERT GYSELS, OPPERCOOPMAN, PER ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 

8 DEC. 1619.

U. E. aengename van 25 April ende 10 Augusto passato sijn my wel ge
worden ende hebbe geerne verstaen 't gene daer passeert. Ick hoop dat eer
lange versien sullen in ’t gene de generale welstant der Generale Compagnie

Om in de schole opgetrocken te worden ende d’ Amboyneesche kinderen 
de Nederlantsche tale te doen leeren, senden met het Wapen van Amsterdam 
20jongcrs. Daer sijn eenighe Swarten onder, die alreede de Nederlantsche 
tale connen. U. E. gelieve ordre te geven, dat wel gcinstrueert, wel geleert 
ende goede opsicht daerop genomen werde.

Op ons vertreck van Amboyna soo is het schip de Oude Sonne door U. E. 
volck belast met 200 realen, welck de schipper seyt niet ontfangen te hebben, 
niettegenstaende deselvighe geregistreert sijn onder de oncosten van ’tschip, 
door hem ter goeder trouwe geteeckent, sonder de reeckeninghe alsdoen 
overgesien te hebben, ’t welck seyt namaels aen de copye van d’oncosten ge- 
waer is geworden. U. E. sal daerna vernemen ende daerinne na behooren ver
sien. Den Gouden Leeuw wierd oock belast met 200 realen die de schipper niet 
ontfangen hadde, maer alsoo hy sulex in ’t oversien der reeckeninghe gewaer 
wierdt, heeft Bucquoy dese partj’e wederom uutgedaen, welck een fraude oft 
grooten sloffe moet sijn, daerinne U. E. gelieven sal te versien.

Wy hebben dese twee schepen ordre gegeven, om van Grissi, oft daeron- 
trent, sooveel hoornbeesten mede te nemen als bergen ende voeren connen. 
Ter gelegener tijt sal U. E. daervan eenighe na Banda ende Batsian versenden, 
oock selfs eenighe houden, oft de burgerye daermede gerieven, ende soo ’t 
geviel dat sylieden sooveele als het behoort niet en brochten, sal informatie 
nemen waeraen het schort, ende eenighe feyl oft onwillicheyt aen de coop- 
lieden oft schippers vindende, sult haerlieden daeromme straffen.

Van alle de voorneemste dorpen onser ondersaten ende bontgenooten sal 
U. E. eenighe kinderen van d’ overhoofden school nemen, aldaer onderhouden 
ende wel doen instrueeren, opdat bequaem mogen worden om te syner tijt in 
dienste van de Generale Compagnie geinployeert te worden.

By dese gaen de generale missiven van de heeren Mayores, van ’t patria 
gecomen. Hacre E. ordre, voor sooveel U. E. aengaet ende den dienst der 
Generale Compagnie vereyscht, sal U. E. naercomen.

In ’t fort Jacatra, adi 8 December anno 1619.
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vereyscht. Bedancke U. E. seer van sijn goede advijs. Laet niet, met alle ge- 
legentheyt alsoo te continueren. My sal daeraen vrintschap ende de Generale 
Compagnie dienst geschieden. By dese gaet copye van d’ onse aen d’ heer 
luytenant gouverneur Speult geschreven. U. E. sal daeraen sien, hoe seer 
goet vinden ende daerover expresselijck ordonneren, dat de geoeffende Am- 
boyneesche jongelieden in dienste van de Compagnie aengepomen ende op 
de forten versonden werden, om onseondersaten ende bontgenooten in goede 
devotie te houden ende tegen der Mooren practica te wercken, ingelijcx mede 
dat men van de verst gelegene dorpen eenighe der principale kinderen school- 
houde, ende daerinne met d’ onse optrecke. Tot desen eynde seynden wy nu 
20 jongers, ende hopen naer dese meer te beschicken, met een oft meer goede 
meesters daerby.

Datter op Hittoe, Loehoe ende Cambelle wel 20 joncken waren ende dat 
noch meest Macassaren, onse vyanden, ende die wel 20.000 realen vervoeren 
souden, is de Compagnie seer schadelijck, maer noch meer, datter van Burro, 
Oramblau veel nagelen vervoert werden, gelijck wy op de custe van Java 
vernoomen hebben. D’Engelse sijn eensdeels groote oorsaeck, dat daerinne 
tot nochtoe niet en hebben mogen versien, doch hope sulcx nu eerlange ge
schieden sal. Soo ghylieden interim een goede occasie becomt, hout daeraen 
de goede hant, dat die niet versuymt worde, wel te verstaen voor sooveele de 
welstant der Generale Compagnie soudt mogen vereysschen.

’t Is my lieff dat het nieuw gewas van nagelen seer schoon stout ende 1000 
a 1200 bharen daervan verhoopt wierde. Godt geve dat alles in handen van 
de Generale Compagnie geraecke, want het de heeren Mayores van doen 
hebben, te meer dewylc sylieden dit jaer schooner, heerlijcker ende machtiger 
vloote dan oyt voor dese uutgesonden hebben. Hierover recommandere ende 
bevele U. E. ten alderhoochsten, alle mogelijcke neersticheyt ende vlijt te 
werck te stellen om alles in handen te becomen, ende voor te comen datter 
geen nagelen vervoert werden, innende mede sooveele uutstaende schulden 
als doenlijck sy. Wat van de gevluchte Engelse vlote sy, weten alsnoch niet, 
doch hopen hier alsoo op haer te passen datsy U. E. aldaer niet sullen quellen, 
noch in de wech sijn. Een van hun isser in de Straet Sunda verovert, twee in 
Patana verslagen, ende soo d’Almogende den commandeur Willem Jansz. 
(die wy met 6 schepen op een advantagiegesonden hebben) mede soo goeden 
geluck geeft als den commandeur Hendrick Jansz. in Patana getreft heeft, sal 
’t welhaest wel gelucken. D’Almogende wil ons synen genadegen segen ver
kenen ende U. E. voor alle ongeval bewaren.

In ’t fort Jacatra, 8 December anno 1619.
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367. — AMBOYNA.
AEN DEN PREDICANT DANCKAERT, PER ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 

8 DEC. 1619.

I
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Danck, eere ende loff sy d’ Almogende Godt dat hy ons tot noch toe soo 

genadelijck beboet, gesegent ende onderhouden heeft tegen alle listen, valsche 
practijcken ende groot geweit van alle onse vyanden. U. E. gelieve my t’ excu
seren dat hier niet beschryve ’t ghene tsedert ons vertreck van Amboyna in 
verscheyden quartieren gepasseert sy ende ons bejegent is, want de tijtsulcx 
niet wel toe en laet. Wy hebben alles aen d’ heer luytenant Speult geadvyseert 
ende alsoo niet en twijffelen oft het sal U.E. gecommuniceert worden, sullen 
ons daertoe gedragen ende by dese U. E. aengename van 6 ende 30 Augusto 
beantwoorden.

’t Is my sonderlinghe lieff ende een vreuchde te hooren, dat de Cristenheyt 
aldaer seer toeneemt, de toehoorders in de kercke seer vermeerderen ende 
de schole tot 50 kinderen aengewassen was. D’ Almogende Godt wil synen 
segen meer ende meer daertoe verleenen. Om van onser syde daerinne soo 
vele te voorderen als doenlijck sy, gaet nevens dese ordre aen den heer gou
verneur Speult, dat hy in dienst van de Compagnie aenneme d’ Amboy- 
neesche geoeffende jongelingen (die wy verstaen dat 7 a 8 redelijck wel ervaren 
sijn) ende deselvighe op d’ eylanden oft aen de custe van Ceram versende 
ende daer houde resideren. U. E. sal gelieven de goede bant daeraen te houden, 
dat het effect sortere ende deselvige wel te instrueren, opdat onse onder- 
saten ende bontgenooten gesticht ende in goede devotie ghehouden mogen 
worden, waeraen de Generale Compagnie grooten dienst geschieden sal. Hebbe 
oock ordre gegeven dat men school sal nemen, aldaer onderhouden ende 
optrecken eenighe kinderen van de voorneemste hoofden der voornaemste 
dorpen, want anders de voortplan tinghe der Cristelijcke religie, naer’t schijnt, 
weynich te bedieden hebben soude, dewyle noch seer ongesien is om goede, 
bequame leeraren, die den dienst Godes van herten beminnen, van Nederlant 
te becomen, want alle die noch gesien hebben d’ ervarentheyt van tale soo 
haest niet bevonden, oft begeeren verlost te wesen ende weder na Nederlant 
te keeren. Voorwaer, het bedroeft my seer dat U. E. van dit gebreck mede 
sieck is; hebbe sulcx noyt gedacht, maer U.E. meer toevertrouwt gehadt. 
’t En is niet alleen geen gebreck, maer ick houde het voor een schandelijck 
dinck; tot wat eynde sijn wy geschapen, wat is ons vaderlant, wie sijn onse 
alderwaerdichste ouderen, en is aen den dienst ende eere Godes niet meest 
schuldich, die Godt de meeste kennisse ende wetenschap gegeven heeft? Ick 

. kenne met U. E. dat wy alle eer ende gehoorsaemheyt aen onse oudersschul
dich sijn, dan noch meer aen den Almogenden Godt. Ick bidde U. E. en compt
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368. — GRISSI.
AEN HEERMANS, PER ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 8 DEC. 1619.I Dese gaet met het Wapen van Amsterdam, welck wy na Amboyna gedes- 

tineert hebben. U. E. sal daerinne schepen soovcel hoornbeesten, insonder- 
heyt koebeesten, als het schip voeren can, gelijck mede partye swalpen, 
plancken, padi ende andersints. Het schip Hoorn sal ontrent 3 dagen volgen 
ende by U. E. aldaer mede comen, om sooveel goederen in te nemen als noch 
souden connen bergen, insonderheyt hoornbeesten, daeromme sult daertoe 
goede partye vergaderen. Met dit schip ’t Wapen van Amsterdam senden U. E. 
wederomme 8.000 realen in spetie; ’t ghene daervan niet van doen hebt sult 
na Amboyna voortsenden. Eerlanghe verhopen wy eenighe andere schepen 
derwaerts te senden. De nagelen, noten ende foelie die U. E. gecocht soudt 
moghen hebben, sult tot onse ordre aldaer houden ende sal U. E. tot naerder

de swackheyt ende ’t gebreck onser nature soo seer niet te goedt, dat de 
schuldige plicht, d’ eere ende den dienst die U. E. Godtschuldich is, daerdoor 
gepostponeert worde. Alsoo ick hope persoonlijck eerlange by U. E. te comen, 
sal voor dees tijtniet voorder van desaecke handelen, doch wil U. E. vermaent 
hebben, interim selfs met een suyver, ongepassioneert gemoet t’ overleggen 
ende aen te schouwen hoe het behoort. Sal my dan tot u eygen ordeel (alle 
passie ende interest daervan geweert sijnde), gedragen.

Op ernstelijck versoeck van domine Hulsebos hebben wy sijn E. geconsen- 
teert met de schepen een reys na Patana ende Japan te doen, ende dat om 
door den tijt te doen slyten ’t ghene sijn gemoet wat beroerde. De plaetse 
wert provisionelijck en door een ander bedient. Wy verwachten domine Hul
sebos dagelijcx weder hier, ende soo haest compareert, sal de plaetse als voor 
dese becleden, alsoo die expres voor sijn E. openhouden.

Met dese schepen gaet een voorleser, die versocht heeft in Amboyna gc- 
bruyckt te mogen worden. Mr. Jan met syne jongers conne voor dees tijt niet 
wel senden, doch gaen nevens dese tot een goet begin 20 jongers om aldaar 
ter schoole gehouden te worden neffens de Amboyneesche kinderen ende 
deselvighe te mogen leeren.

Ter gelegener tijt sullen de Custe van Coromandel met den persoon van 
Evert Thijssen doen versien, ’ten ware dat de tijt eenige veranderinghe mede- 
brachte. Sijn E. is met de vloot na Ticco, Priaman ende Atchijn, vanwaer 
haer dagelijckx weder verwachtende sijn.

In ’t fort Jacatra, adi 8 December anno 1619.

r.



i

617Grissi, 8 Dec. 1619. *

In

i'

1 *

I

II

I

370. — BANTAM.
AEN PANGORAN GABANG, 9 DEC. 1619.

369. — BANTAM.
PER NACHODA COETUS. VAN DESE EENE AEN PANGERAN AREA RANA 

MANGALA, EENE AEN PANGERAN AREA PAPATE, EENE AEN
QUIAY SENEPATI GESONDEN, 9 DEC. 1619.

ordre aldaer vertoeven. Senden de jonek den Dolphijn, geladen met sulex 
voeren can, met dese schepen mede na Amboyna. Sood’ occasie presenteert, 
sal U. E. de coninck van Surrebaya wel toeseggen mogen, in gevalle de Mat- 
taram te water derwaerts voere, dat syne Magisteyt met eenighe schepen sul
len helpen ende de Mattaram vandaer sien te weeren ; dat hy daeraen niet en 
behoeft te twijffelen ende dat cort naer dese, andere schepen met naerder be- 
scheyt comen sullen. Interim sult syneMagisteyt ende den adel met redelijeke 
vereeringe onderhouden.

In ’t fort Jacatra, adi 8 December anno 1619.

A

i

lek ben tevreden tot Bantam gelijck voor dese te handelen, midts dat Pan
go ra n Ratoe ende de Pangoran gouverneur Area Rana Mangala beloven, voor 
te comen datter door de Chineesen oft andere geen monopolie gepleecht, de 
peper oft de prijs van die niet meer opgehouden worde, ofte dat het de Pan
goran gelieve, om de guyterye van de Chineese handelaers voor te comen, 
eene redelijeke goede somma pepers aen ons te vercoopep ende doen leveren, 
want als wy neffens andere niet vry tot Bantam souden mogen handelen, is 
het beter dat dan vandaer blyven ende onse actie anders vervolghen, doch om 
vredes wille versoecken dat het de Pangoran gelieve goede ordre op den han
del te stellen ende my sijn meeninghe ende welgevalle door yemandt van de 
syne naerder te laten weten. Aen de schepen voor Bantham leggende, sal ick 
my metten eersten vervoegen ende vandaer, soo ’t de Pangoran gevalt, imant 
aen landt senden.

ons fort Jacatra, adi 9 December anno 1619.

Seer genegen sijn wy om de Pangoran aen sijn volck de drye genoemde 
mannen te helpen, want het ons lect genoech is dat nu, door toedoen van 
d’Engelsen ende Chinesen, in oorloogh geraeckt sijn, dewyle 23 jaeren vrede- 
lijck tot Bantham gehandelt hebben; dan alsoo die van Lampon sesmannen,
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371. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR SPEUDT, PER ’T SCHIP HOORN, 13 DEC. 1619.

Op eergisteren hebben die van Lampon weder een boot metseven man ge
nomen. Den Pangoran gelieft deselve met de boot weder te bestellen.

nieuws van Nederlant gecommen, ende die sonder geweer aen lant gegaen 
waren, genomen hebben, versoecken wy dat het den Pangoran gelieve descl- 
vige weder te senden.

In ons fort Jacatra, adi 9 December anno 1619.

Het voorsz. is copie van d’ onse met het Wapen van Amsterdam gesonden. 
Tsedert sijn hier, Godt loff, wel aengecomen verscheyde schepen, te weten, 
van Ticco den commandeur Willem Jansz. met 8 schepen, hebbende een seer 
goede victorie op den vyant becomen. Sijn E. met 6 schepen van ons ver- 
trocken sijnde, heeft cort daerna in Ticco vier Engelschen gerescontreert, 
namentlijck den Dragon, vol peper geladen, den Beer, inhebbende 56.000 
realen, d’ Expeditie ende de Roose, te samen ophebbende 300 mannen, welcke 
met gewelt aengetast ende, Godt sy loff, overwonnen heeft. Na dese overwin- 
ninghe heeft het schip Nieuw Zeelant met een capitael van 200.000 realen na 
de Custe van Coromandel gesonden, het jacht de Roose aen d’ Engelsen over
gegeven, ende is met d’andre acht alsvooren by de vlootc voor Bantam wel 
aengecomen.

Van Patana is de commandeur Hendrick Jansz. met vier schepen mede wel 
aengecomen, namentlijck de Morgensterre ende de Bergerboot met syne 2 
prysen, de Samson ende de Hont, alle volgeladen soo met coopmanschappen, 
rijs ende andere provisie. De Seewólff, die met een goet capitael na Patana ge- 
destineert hadden, is wedergekeert, hebbende door contrarie wint niet voor 
connen comen. Van Japan is hier mede wel aengecomen het schip de Galiasse, 
brenght tydinge hoe onse vlote in Manilha geen riscontre heeft gevonden ende 
gants niet verricht. D’ Oude Maen ende Vlissinghen hebben sy doorleckheyt 
moeten verlaten.*De Nieuwe Maen ende de Swaen sijn gedestineert met noch 
eenighe joneken, volladen met alderley provisie, na de Moluccos te varen. 
Bantham, den Engel ende de Vos sullen met alderley provysie herwaerts 
comen, ende de Vliegende Bode sz.\ op Cotchin China tot den handel gebruyckt 
worden.

Van de Custe Coromandel is ’t jacht ’t Hert, Godt loff, hier mede wel aen
gecomen, doch en brenght niet mede dan wat canneel ende cattoene garen,
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372. — BANDA.
AEN DEN LUYTENANT GOUVERNEUR VAN ANTZEN.PER HOORN, 13 DEC. 1619.

U. E. aangename missiven van den 14 ende 25 Februari, 7 ende 9 Martio, 
4 April ende 26 Julio, sijn my alle wel geworden ende hebbe daerdoor seer 
geerne verstaen den stant ende gelegen theyt van onse forten Nassouw, 
Reven ge, Belgica, ende wat voorder in Banda gepasseert. Een wonderlijcke

-

i 
rL

uwant alsoo op Visagapatan (een plaetse by oosten Masilipatan gelegen) ver
vallen was, ontrent 20 mylen beneden wint van vij ff Engelsche schepen, dacr 
twee onser fregatten verdubbelt wierden,'hebben haer cargesoen in haeste 
gelost, voorsz. gaern ende caneel nut de fregatten overgenomen, ende sijn 
datelijck weder herrewaerts gekeert. Van ’t schip Enchuysen was op de Custe 
noch geen tydinghe. Alsoo den Szvarten Beer in Julio passato volladen voor 
Massilipatan lach, vervielen vier Engelsche schepen ontrent 20 mylen be
neden hun, waerover de Hase quae suspitie crygende, met den Beer vandaer 
na ’t patria vertrocken is. D’ Almogende wil haer in salvo geleyden. Doen ’t 
Hert van de Custe vertrock, lagen d’ Engelse met al haer macht (wesende 10 
schepen) voor Massilipatan. Ticco is haeren rendevous, werwaerts het schijnt 
sy loopen sullen. Wy connen daer alsnu by haer niet comen, ende ’t is apparent 
datse ons ontrent Bantham niet besoecken sullen, waerover alsnoch niet weten 
hoe het aenlcggen sullen om haestich een eynde van den oorloogh te maecken.

Dese gaet met het schip Hoorn, wiens cargesoen na Banda gedestineert 
hebben. Dit schip ofte het Wapen van Amsterdam, na dat best geraden sult 
vinden, sal U. E. na Banda senden, ende alsoo alsnoch geen middel hebben 
omme Banda van jachten te versien, recommanderen ende bevelen U. E., 
soo ’t voor den ontfanek van dese niet gedaen is, Banda van sooveel cleenen 
vaertuych te versien, dat Poulowey daermede van alle nootlijekheden ge- 
secondeert worden can. Soo Hoorn niet laden can ’t ghene in ’t Wapen van 
Amsterdam na Banda gedestineert is, sal ’t noodich wesen dat het Wapen met 
alle de provisie voor Banda derwaerts vare.

Meer vlees ende speek wordt U. E. toegesonden dan ’t garnesoen aldaer 
van noode heeft. U. E. sal den overvloet voor noot bewaren ende te syner 
tijt versenden daer sulex vereyscht soud mogen werden. Doet het interim 
wel onderhouden. U. E. sal wel doen ende senden na Banda, aen den heer 
gouverneur van Antzen, copye van de missiven van de heeren Mayores met 
het Wapen van Amsterdam gesonden.

In ’t fort Jacatra, adi 13 December anno

■
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veranderingh ende seer goeden segen heeft ons d’ Almogende Godt ten besten 
van de Generale Compagnie der Vereenichde Nederlanden gegeven. Aan 
’t westeynt van Madura een vloot van 16 schepen vergadert hebbende, sijn 
daermede naer Jacatra ende Bantam geloopen, hebben Japara in passant met 
gewelt ingenomen ende voor de tweedemael verbrant, ons fort Jacatra ontset, 
de stadt Jacatra met gewelt ingenomen, de Javanen in ’t velt oock geslagen 
ende uut omleggende landt verdreven. D’ Engelsche vlote, onse compst ver
nemende, sijn met 10 schepen uut de Straet Sunda om de West gevlucht, 
waerover wylieden daerna de reede van Bantham ende de Straet Sunda met 
met eenighe schepen beseth, ende verscheyde andere na diverse plaetsen ver
senden hebben, soo omme op den vyant advantagie te soecken, als bevoorde- 
ringhe van den handel, daertoe ons de goede secoersen van ’t vaderlant, soo 
nu soo dan becomen, seer geholpen hebben. In de Straet Sunda heeft de com
mandeur Lefebvre genomen een Engels schip, nieuws van Engelant comende, 
genaemt de Sterre. De commandeur Hendrick Jansz. heeft met 3 schepen voor 
Patananaeen bloedich gevecht overwonnen twee andre, genaemt de Samson 
ende de Hondt, ende de commandeur Willem Jansz. heeft met 6 schepen voor 
Ticco met gewelt mede overwonnen vier Engelsche schepen, genaemt den 
Dragon, de Beer, d’ Expedition ende de Roose, in voegen dat een goet deel van 
de macht onser vyanden, Godt sy loff, becomen hebben. Met 10 schepen sijn 
d’Engelsche na de Custe van Coromandel, Pegu endeBengalageloopen. Een 
schip hebben sy in Suratten, ende 6 worden hier dagelijcx van Engelandt ver
wacht, welcke alle haer macht is die sylieden, als het haer wel geluckt, byeen 
connen brengen. Daerop wy hopen in dese quartieren alsoo te passen dat sy
lieden d’ onse vooreerst in de Moluccos, Amboyna noch Banda (in ’t Godt ge
lieft) niet sullen quellen. Uut het patria hebben ons de heeren Mayores toe- 
gesonden 16 treffelijeke schepen, vol volck, alderley provisie ende grootc 
somme geit. Thien daervan sijn hier, Godt loff, meteen prijs wel aengecomen, 
namentlijekd’ Eenhoorn, ’t Wapen van Zeclant, Dort, Amsterdam, West Vries- 
lant met een prijs, Nieuw Zeelant, het Postpaert, d’ Oranjeboom, Tertholen 
ende Walcheren. Een van de 16, Enchuysen genaemt, is na de Custe van Coro
mandel gedestineert, ende 5 hebben dagelijcx te verwachten. D’ Almogende 
wil haer al in salvo geleyen. Naer ’t patria hebben met goede rctoeren geson- 
den de schepen d’ Eenhoorn ende de Gouden Leeuw. Verhoopen eerlange ver- 
scheyden andere te senden. De Mattaram inclineert seer tot vrede, om met 
onsen hulpe meester van Bantham te worden, ende te beter tot effect van 
sijn voordere pretentie te geraecken. Met Bantham sijn wy in onderhande- 
linghe van vrede; trevis oft stilstant van wapenen soud daerop wel mogen 
volgen, maer vooreerst noch geen goede vrede. Dit is sommarie van ’t voor- 
neemste dat hier passeert. Per nevensgaende copye ende extrackt onser mis-I
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sive sal U. E. eenighe naerdere particulariteyten verstaen, ende voor ’t gene 
daerinne gcbreeckt sullen ons aen ’t mondeling rappoort van de vrienden ge- 
draghen.

De versterckinghe van U. E. op Pulowey gedaen, alsoock op Nera, hebbe 
geerne verstaen, ende alhoewel d’Engelsche macht gebroocken schijnt, soud 
het nochtans wel connen gebeuren dat hun met haer resterende macht, oft 
eenighe van die, bysuyden van Java, oft anders door de Straet van Malacca, 
bynoorden Borneo ende Celebes, naer de Moluccos, Amboina ende Banda 
begaven, om eenigeadvantagie oponseschepen, forten oftplaetsen tesoecken. 
Hierover recommandere ende bevele U. E. alle plaetsen gestadelijck meer 
ende meer te verstercken, met wercken ende fortificeeren nimmermeer op te 
houden, maer gestadelijck na den tijt te arbeyden ende alles te verbeteren, 
opdat de vyanden geen advantagie en becomen, maer haer altoos getroost 
mogen wesen.

Van de provisie ende alle nootlijckheden door U. E. geyscht, senden met 
de schepen’t Wapen van Amsterdam ende Hoorn goede partye voorruit, ende 
hoopen cort na desen meer te beschicken^ gelijck mede volck tot verlossinge 
van d’oude soldaten. Soo het eenichsints geschieden can, ben ick van 
meeninghe dit jaer met een goede vlote innewaerts te varen, omme t’onder- 
staen oft het Godt gelieve dat een eynde van den oorlooch in Banda mogen 
maecken. Seeckerheyt can alsnoch niet gegeven worden, want na den tijt 
ende loop van saecken moeten ons reguleren.

Wy houden voor goet, dat U. E. de vrede met die van Slamma ende hare 
consoorten continueere, sonder nieuw verbont te maecken, ende soo’t geviele 
dat die van Lontor met haren aenhanck tot vrede mede genegentheyt be- 
thoonden.sal U. E., byaldien den raetaldaersulcx mede goet vindt, haerlieden 
den handel ende wandel aen ’t casteel mede vergunnen, sonder nochtans ver
bont te maecken, maer sulcx tot onser comste off welgevallen reserveren. De 
soldaten ende gevangenen door U. E. t’ onser hulpe gesonden, sijn wel te pas 
gecomen ende hebben goede dienst gedaen.

U. E. sy gerecommandeert de goede handt aen de bevoorderinghe van den 
handel te houden en goede sorge te draghen datter niet in versuymt werde, 
maer dat door de cooplieden sooveele noten ende foelie opgecocht ende ver- 
samelt worde als doenlijck zy, gelijck mede dat die tot de comste van de sche
pen wel bewaert, ende sooveele doenlijck, voor brandt ende regen, oft andere 
inconvenientien, verseeckert worden.

In ’t fort Jacatra, adi 13 December anno 1619.
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373. — BANDA.
AEN VAN DER STRENGEN, PER ’T SCHIP HOORN, 13 DEC. 1619.
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Seven verscheyden missiven hebben van U. E. ontfangen, namentlijck van 
dato 15 ende 25 Febr.» 9 ende 14 Martius, 2 van dei\ 4 April ende eene van 
den 21 Julio passato, ende hebbe seer geerne verstaen ’t gene aldaer passeerde, 
insonderheyt datter goede versterckinge tegen d’Engelsen gedaen wierde 
ende de vrienden haer wel getroost waeren. Haren moet is tot Jacatra soo ge- 
coelt, dat niet hebben durven bestaen innewaerts te varen, noch onse vlote 
alhier te verwachten, waerover sylieden na de Custe van Coromandel ver- 
trocken wesende, eenighe schepen uutgesonden hebben om advantagie te 
soecken, d’ welck, Godt sy loff, seer wel geluckt is, als U. E. per nevensgaende 
verhael ende mondelinghe rappoort van de vrienden verstaen sal. Doch vermits 
sylieden noch 10 schepen by den anderen hebben ende dagelijckx noch andere 
6 verwachten, dienen de vrienden aldaer op haer hoede te wesen ende alle 
plaetsen wel besorght houden, op avontuyre oft het geviele dat wy haerlieden 
misten, ende sy achter Java om oft bynoorden Borneo ende Celebes naer de 
Moluccos, Amboina ende Banda voeren, datse U. E. niet onversiens op den 
hals comen, maer goede riscontre vinden moghen.

De noten ende foelie in de schepen den Engel ende Hoorn gescheept, sijn 
wel ontfangen, ende is U. E. reeckeninghe daervoren gecrediteert. Dat naer 
’t vertreck der voorsz. schepen noch 440 sockels foelie ende 10.000 catti noten 
becomen hebt, ende daerenboven tegen ultimo Augusto and re 300 sockels 
foelie ende goede partye noten verhoopte t’ ontfangen, is my lieff, maer leet, 
dat soo goede partye door gebreck van schepen aldaer heeft moeten over- 
blyven, ende dat noch met groote perijckel van brandt. Ick hope dat nader- 
handt noch meer becomen sult hebben, ende recommandere U. E. ten hooch- 
ste gestadelijck alle mogelijeke neersticheyt te doen, omme sooveel noten ende 
foelie op te coopen ende tegen de compste der schepen byeen te versamelen 
als mogelijck sy, midts die voor brant soovele versekeren als eenichsints 
doenlijck is.

Hoe noodich aldaer fregatten sijn is ons wel kennelijck, ende seer leet dat 
na behooren daerin niet versien mogen, doch hope dat niet langhe gebreck 
lyden sult.

Dewyle onse saecken, Godt loff, tegens d’Engelsen tot noch toe wel aff- 
geloopen sijn, verhopen wy dat U. E. nu wel gelevert sullen worden alle de 
noten ende foelie welck die van Slamma ende hare consoorten ophielden, 
om d’ overwinner daermede te payen. Sulcx doende, hebben haer geen danek 
te weten, noch ons recht en sal daerby niet vercort wesen.
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374. — POULOWEY.
AEN JAN CARSTENS, PER HOORN, 13 DEC. 1619.

En sent geen volck meer by de Bandanesen om te handelen. Dat se aen 
’t fort comen.

De rolle van ’t volck, notitie van de vivres ende ammonitie van oorloge 
hebbe wel ontfangen. ’t En is niet wel gedaen dat U. E. geene copye van syne 
boucken gehouden heeft, want een coopman altoos behoort dubbele boecken 
veerdich te houden, om t’ allen tyde rekeninghe te moghen doen, gelijck voor 
desen geordonneert is.

Dewyle cappiteyn het Velt met het schip Hoorn op een tocht geweest is, 
heeft hy noch geen verantwoordinghe gedaen op d’acte die door U. E. tegen 
hem genomen ende beleyt is, waerover de saecke noch niet affgedaen is.

't Is my leet dat men tot noch toe d’ Inlantsche handelaers van Banda niet 
heeft connen weeren ende dat daer wederomme 11 joneken van Macassar, 
Java ende Malleyo geweest sijn. Hoope eerlange daertegen te versien.

Wy verstaen dat U. E. goeden yever in 't uutvallen tegen de Bandanesen 
wat te groot is geweest, daeromme dienen de vrienden soo goede voorsich- 
ticheyt te gebruycken, dat in dier vougen in geen van des vyants lagen ver
vallen.

Alsoo ick hope selfs innewaerts te varen, soo het eenichsints geschieden 
can, sal d’ antwoordt die vereyscht wordt op de presentatie van nieuwen 
dienst tot die tijt toe uutstellen, of totdat andere derrewaerts sende.

Dese gaet met de schepen Hoorn ende ’t Wapen van Amsterdam, wacrmede 
op den eysch, door de vrienden gedaen, verscheyde provisien vooruut na 
Banda sende, als namentlijck 180 lasten rijs, 150 vaten vleys'ende speek, 50 
vaten cruyt, 80.000 realen in spetie, eenige cleeden ende verscheyden andere 
cleenicheden. ’t Gene voorder vereyscht wordt, sal, in ’t Godt gelieft, cort na 
dese met andere schepen volgen. Interim sy U. E. gerecommandeert syne 
provisie wel te menageren ende niet al te veel rijs aen de Bandanesen te ver- 
coopen voordat meer quantiteyt becompt, opdat gylieden altoos tegen noot 
versien meught wesen.

In ’t fort Jacatra, adi 13 December anno 1619.

4

I

Van U. E. sijn my drye missiven ter handt gecomen van dato 28 Feb., 23 
Martio ende 29 Augusto, waerdoor de gelegentheyt van Pulowey verstaen 
hebbe, gelijck mede ’t ghene voorder passeert. My is seer leet dat U. E. met 
het fregat van Pulowey in Amboyna verdreven was ende vandaer vertrocken
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375. — AEN DUARTE PERE1RA,
CONINCK VAN RIAUW, TEGENWOORDICH OP PULOWEY, PER HOORN, 

13 DEC. 1619.
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wesende, andermael genootsaeckt wierdt in Amboyna te loopen. Die van 
Pulowey dagen hierover seer. Godt geve dat de vrienden eens dubbel versien 
mogen worden, opdat de Compagnie daerdoor geen merckelijcke schade 
come te lyden. Wy sullen niet laten daervoren sorge te dragen ende de 
vriendfen soo haest mogelijck versien, doch hope dat het door de luytenant • 
gouverneur van Amboyna al beschiet wesen sal, dat Godt geve.

Om cisternen te maecken senden met dese schepen goede partye sement; 
de steen oft clinckaert sal cort na dese met andere schepen volgen. Swalpen 
senden mede goede partye, met eenighe speckers daerby, om waterbacken 
te maecken, oft die elders tegebruycken. Oockgaen hiermede eenighe leggers 
in schoven, met hoepen daerby. Het Wapen van Amsterdam ende Hoorn 
hebben mede in goede partye leggers. Snit daervan partye procureren, opdat 
Pulowey wel versien worde. Met eerste gelegentheyt sullen oock eenighe sla
ven senden.

’t Ghene in de quartieren passeert sal U. E. door onse nevensgaende mis
siven ende mondelinge rappoort van de vrienden verstaen. D’Almogende 
Godt heeft de Generale Compagnie wonderbaerlijeken geholpen; de Heer wil 
haer meer ende meer segenen ende ons voor alle aenslagen onser vyanden be
hoeden ende bewaren. Ten besluyt van dese sy U. E. wederom ten overvloet 
gerecommandeert sorge te draghen ende soovele mogelijck bevoorderen dat 
de vruchten wel gepluckt ende aen de Generale Compagnie gclevert worden.

In ’t fort Jacatra, adi 13 December anno 1619.
gI

Achtbare, gunstige vriendt. Loff ende eere sy U. E. metsijn cleen hoopken 
welck by hem is. De goede getuygenisse ende manhafftighe fame welck daer
van gehoort hebben, heeft my gedrongen ende verplicht U. E. ende haer alle 
by dese van hare getrouwicheyt, goeden yever, vlijt ende manheyt te be- 
daneken, gelijck mede van ’t geluck ende de volmaecktheyt welck ons met 
de syne toewenschende is. Ick hope te helpen bevoorderen, dat alle vrienden 
onse vrientschap en lieffde ten hoochsten beminnen, ende alle vyanden de 
genereuse coragie van de Nederlantse natie immer sooseer ontsien sullen.

Den tijt sal onse getuygenisse, ende fame de bode wesen. Hierover sullen 
dese eyndighen met een vriendelijeke bede ende vermaninghe, dat U. E. met 
alle de syne aldaer wesende, gelieven te volherden gelijck begost ende tot 
noch toe gecontinueert hebben, soo sullen wy verplicht blyven sulex t’ allen

*
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tyde danckelijck t’ erkennen. Godt beware U. E. met de synen voor alle 
ongeval ende wil getal, getrouwicheyt ende manheyt meer ende meer ver
meerderen.

In ’t fort Jacatra, adi 13 December anno 1619.

377. — TICCO OFT PRIAMAN.
AEN A. DE RASIERE, PER ’T FREGAT CEYLON, 28 DEC. 1619.

376. — GRISSI.
AEN C. HEERMANS, PER HOORN, 18 DEC. 1619.

Het voorsz. is copie van d’ onse met het Wapen van Amsterdam gesonden, 
waervan d’ inhoude by dese confirmeren. Tsedert sijn hier, Godt loff, van 
verscheyde quartieren diversche schepen wel aengecomen, gelijck door de 
vrienden mondelinghe verstaen sult. Wy hebben geen sonderlinghe materie 
om schryven, dan U. E. andermael op ’t hoochste te recommanderen ende 
bevelen, dese schepen, ’t Wapen van Amsterdam ende Hoorn, soo spoedich 
te depesscheren als doenlijck sy, ende dat met alle nootlijckheden volladen, 
maer insonderheyt met sooveel hoornbeesten, meest jonge koebeesten, als 
dese schepen voeren ende ghylieden becomen condt. Maeck datter geen ge- 
breck aen sy. Goede lange balcken van alderley lengte ende dicte, dicke lange 
plancken, swalpen ende ordinarie plancken sal U. E. sooveel coopen ende 
byeen vergaderen als becomen condt, midts dat het goet ende geduerich 
houdt sy. ’t Gene de schepen innewaerts varende niet laden connen, sullen 
wy per expresse vandaer doen halen.

In ’t fort Jacatra, adi 13 December anno 1619.

3

I1
U. E. aengename van 20 October passato is ons wel geworden ende hebben 

de goede tydinghe seer geernc vernomen. D’Almogende Godt sy van sijn 
hulpe ende genade hoochlijcken gelooft ende wil ons volcomen victorie over 
onse vyanden verleenen.’t Is my leet datter niemant van de cooplieden ge
dacht heeft den commandeur Willem Jansz., volgens d’ordre van mijn instruc
tie die ick een yeder gegeven hadde, te helpen gedeneken, dat men een schip 
oft meer met een goet cargesoen na Atchijn hadde behoort te senden, ’t sy dan 
tot opcoop van de 6 oft 800 bharen peper die Casenbroot adviseert de coninck 
opgehouden hadde, ofte tot opcoop van ’t nieuwe aenstaende gewas, opdat 
de peper niet weder in handen van d’Engelsen, Deenen noch Francen ge- 
raecke, veel min na Suratten oft Mocca vervoert wierde. Dit hadde U. E. in- 

40
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378. — ATCHIJN.
AEN N. CASENBROOT, PER ’T FREGAT CEYLON, 28 DEC. 1619.
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sonderheyt soo wel als alle d’andre cooplieden behoort te gedencken, want 
ter wedercompste van de schepen alhier het mousson verloopen was ende wy 
alsnu daerinne niet versien connen. 4000 realen sijn tegen woord ich met dit 
jacht na Atchijn sendende, maer wat mach dit helpen, het jacht mogen niet 
meer vertrouwen ende ’t sal misschien oock te laet comen. Ick weet wel dat 
dese reprosche de versuymenisse niet beteren can, doch om voor te comen 
dat sulex niet meer gebeure, wert het voorsz. verhaelt.

U. E. sy ten hoochsten gerecommandeert sich tegensd’inwoonderen cloeck, 
modest ende civil te dragen, om de voorgaende wangunste te dooden, de goede 
affectie van d’ inwoonderen te trecken ende daerdoor goede quantiteyt peper 
te becomen, daertoe een goeden yver seer veel helpen can. Laet niet, alle 
mogelijeke neersticheyt te doen omme sooveel peper te becomen als doen
lij ck is.

Dese gaet met het fregat Ceylon, welck voornemelijck gesonden wordt op 
avonture oft V. E. de gelegentheyt gebraecke om aen ons alle gelegentheyt 
van d’ Engelsen t’aviseren, dat sulex hiermede gedaen mach worden. Dcr- 
halven sult datelijck alle gelegentheyt van d’Engelsche vlote adviseeren, na- 
mentlijck waer sy sijn, hoe sterek van schepen, volck ende geschut, werwaerts 
vertrocken mogen wesen, wat sy dissegneren ende voort alles wat in die quar- 
tieren passeert, sonder yets te versuymen.

Sent met eerste gelegentheyt herwaerts aen Dirck Claesz. Triest, aldaer 
voor assistent dienende, ende volck van doen hebbende neemt weder een 
ander in de plaetse.

Soo dit fregat van Atchijn niet geladen compt, sult daerinne schepen (de 
gelegentheyt hebbende), sooveele peper als het voeren can.

In ’t schip Dordrecht, leggende voor Bantham, adi 23 December anno 1619.

D’onvoorsienen oorlooch daermede ons d’Engelsen met hulpe van die 
van Bantam ende Jacatra overvallen hebben op d’actie by haerlieden in Banda 
ende Bantam gesocht, onder een schijn van offentie die sylieden pretendeer
den haer aengedaen souden hebben, is oorsaeck geweest, dat te sijnder tijt 
den handel in Atchijn, Ticco ende Priaman niet hebben connen waer doen 
nemen, doch het heeft Godt evenwel gelieft ons toe te senden (tegens ’t gene 
d’ Engelsen met den Swarten Leeuw van ons genomen hebben), de peper door 
d’ Engelsen in de voorsz. quartieren vergadert, gelijck ick achte U. E. seer wel
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Gylieden sult op ’t spoedichste door d’ engte van Palimbang, Sabon ende 
de Straet van Malacca naer Pedir seylen, sonder eenighe andere plaetsen aen 
te doen, schouwende Malacca sooveel doenlijck, oni niet ontdect te worden,

379. — INSTRUCTIE
VOOR JAN JANSZ. HOOGELANDT, COOPMAN, ENDE TJERCK HIDDES, 

SCHIPPER, VARENDE MET HET FREGAT CEYLON, DOOR DE 
STRATEN VAN PALIMBANG, SABON ENDE MALACCA, 

NAER ATCHIJN, TICCO ENDE PRIAMAN,
23 DEC. 1619.

verstaen hebben sal, hoe ses van onse schepen vier Engelsen met gewelt voor 
Ticco overwonnen hebben. Soo de coninck van Atchijn sich belcht dat sijn 
reede niet verschoont en hebben, excuseert de saké met aller beleeftheyt, ende 
vriendelijcke bede dat het ten besten gelieve te verstaen, alsoo wy nootelijcken 
gedrongen sijn geworden d’eere van onsen prince, syne Magisteyts vriendt, 
tegens d’ insolente presumtie ende hovaerdye van d’Engelsen te mainteneren.

Over Ticco is my ter hant gecomen U. E. aengename van 15 Julio passato, 
waerdoor seer geerne verstaen hebben ’t gene aldaer is gepasseert, waerop dese 
corteling dienen sal. Dewyle de nagelen tot soo hoogen pryse vercocht cQSten 
worden, is het een fault dat U. E. aldaer niet vercocht heeft alle de nagelen 
die ’t jacht Vlissingen in hadde, om het provenu weder aen peper te besteeden, 
want de nagelen gesonden waeren omme ten dierste vercocht te worden, ende 
niet om preciselijck na de Cust te gaen. Derhalven sal hem in ’t toecomende 
daerna reguleren.

Met dit jacht senden U. E. 4000 realen in spetie ende 500 W nagelen. U. E. 
sal alles aen peper besteden, ende sooveel peper met dit jacht herwaerts 
senden als hetselvighe laden can, wel te verstaen, soo de gelegentheyt sulcx 
toelaet.

Dewyle d’Engelsen gesocht hebben den staet van de Generale Compagnie 
eerst met behendicheyt, ende daernaer met openbaer gewelt, t’eenemael te 
vernielen, sijn wy genootsaeckt geworden den oorlooch tegen haer aen te 
nemen, ende om hun disseyn sooveel mogelijck voor te comen, senden dit 
jacht Ceylon expresselijck omme behendelijck te vernemen waer d’Engelse 
vlote sy, wat hun voornemen is, ende alle voordere gelegentheyt van die. Der
halven sal U. E. alles ondersoecken, ende ons daervan goet advijs geven, op
dat ons na den eysch van saecken mogen rechten.

Vermits de Chineesche joncken door d’Engelsen dit jaer geheel berooft 
sijn, connen U. E. voor dees tijt geen Chineesche waren senden.

In ’t schip Dordrecht, voor Bantham, adi 23 December anno 1619.
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ende soo haest in Pedir compt, sult daer behendelijcken onderstaen, wat 
Engelsche schepen datter tot Atchijn moghen wesen, ende by al dien daer 
geen Engelsche schepen en sijn, loopt dan met het fregat derwaerts, omme 
alle gelegentheyt van d’ Engelsen t’ onderstaen, wat macht sylieden daer 
ontrent hebben, hoeveel schepen, hoe sterck gemant sijn, wat haer intentie 
sy, insgelijcx mede oft daer eenige Deenen, Francen oft andere vrienden sijn 
ende watter voorder passeert.

Alle gelegentheyt sooveel doenlijck van Atchijn verstaen hebbende, sullen 
U. E. (sonder in ’t gesichte van eenighe Engelsen schepen te comen) van- 
dacr na Ticco ende Priaman loopen, om naerder bescheet ende meerder ver- 
seeckerheyt van d' Engelsen te becomen. Ende om alle gelegentheyt sonder 
peryckel met behendicheyt te onderstaen, sult de westcuste van Sumatra 
3 a 4 mylen boven oft by noorden Ticco aendoen, ende vandaer alle gelegent
heyt ondersoecken. Doch sooder in Ticco oft Priaman geen Engelsche sche
pen sijn, sal U. E. met het fregat derrewaerts zeylen ende van de coopman 
Abraham de Rasiere alle gelegentheyt vernemen.

In u voyage eenighe Portugiesen, Spaenjaerden oft hare adherenten, die 
van Macassar, eenighe van des Mattarams ondersaten, als oock eenighe van 
Bantham rescontrerende, sult haerlieden alle mogelijcke affbreuck doen, 
niemant dan die van Palimbangh, Succadana, Benjermassingh, Jamby, 
Patana, Siam, Cambodja ende d’ ondersaten van den coninck van Surrabaya 
verschoonende.

Wat die van Tcheribon aengaet, geen ander pas dan die door onse ordon
nantie van Jacatra geschreven ende met onse gewoonlijcke segel versegelt 
sijn, sult gylieden credit geven, ende wie sulcken pas niet en heeft, sult de 
joncken mede vernielen, haer goederen onder behoorlijck register overnemen, 
doch het volck van Tcheribon nietqualijck tracteren, maer met haerschiam- 
pan varen laten, oft iwerts aen lant setten.

Soo U. E. op eenighe Engelsen advantagie bequaemt, neemt d’ occasie 
waer ende in U. E. geweit dat becomen cont.

Eenighe Swarten becomende die tot den dienst der Compagnie bequaem 
sijn, sult daervan soovele herrewaerts brengen als in goede versekeringhe 
bewaren ende voeren cont, insgelijcx mede vrouwen ende andere, die ghy- 
lieden yevers met redelijcke gagie in dienst der Generale Compagnie becomen 
condt. Belasten LT. E. oock expresselijck alle mogelijcke neersticheyt te doen 
om sooveel volck als doenlijck is herwaerts te brenghen.

Weest vooral gedachtich dat gylieden expresselijck uutgesonden wordt 
omme alle gelegentheyt van d’ Engelsen te vernemen, namentlijck waer haere 
macht sy, hoe groot die is, werwaerts vertrocken mogen wesen, oft waer hun 
onthouden, wat sy geresolveert hebben oft dissegneren te doen, de gestalte-
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380. — JAMBE
AEN VAN DER DUSSEN, PER ’T JACHT DEN DOLPHIJN, 23 DEC. 1619.

Per ’t jacht Cleen Amsterdam is onse jonckste geweest, daervan by dese 
copye gaet, ende sijn d’ inhoude andermael confirmerende. Tsedert hebben 
van U. E. niet vernomen, daeromme te cort en wesen sullen. Dese gaet per 
’t jacht de Dolphijn, welck voornemelijck senden, omme met andere jachten 
ende fregatten (die tot ladinge van den peper niet van noode sijn), waer te 
doen nemen alle de Chineesche joneken welcke dit mousson van China souden 
mogen comen, omme deselvighe na Jacatra te doen varen, de plaetse te peu- 
pleren ende den handel aldaer te stabileren, sonder hun in ’t minste te be- 
schadighen. Hierover sal U. E. den oppercoopman ende raedt van dit schip 
ende d’ andere jachten goede ordre geven, ende wel informeren waer de 
Chineesche joneken best waer sullen nemen, opdat niet esschapperen, ende 
om moeyte te schouwen, dient het oock wat van der handt, ende niet seer na 
de rivieren van Jamby ende Palimbang gedaen te worden, doch soo het van 
der hant niet geschieden can, dat men ’t dan by de wereken doe. Belast oock 
expresselijck dat de Chineesche joneken in ’t minste niet beschadicht worden. 
Houdt dit desseyn ende dese onse ordre voor die van Jamby secreet, ende 
als de saecke tot hare kennisse compt, sult u dan excuseren niet te connen 
beteren wat andere doen, ende geen kennisse van de saecke te hebben.

Tot den handel senden wy met dit jacht den Dolphijn 12.000 realen in 
spetie, met eenighe cleeden, te samen beloopende ƒ34.886 — 7 — 5. U. E. sy 
andermael ten hoochsten gerecommandeert ende bevolen alle de peper op te 
coopen die aldaer te becomen is. Maecktdatter door andere geene vervoert en 
worde, maer dat wy alles becomen, soo daeromme seer verlegen sijn, vermits 
apparent is, dat den oorloogh met Bantham wel langhe mochte dueren, te

nisse van haere schepen, hoe sterek die van volck ende geschut sijn, ende in 
somma alle ’t ghene dienaengaende is, ende alsoo niet voorsegd can worden, 
hoe ende waer sulex best vernemen sult, wert dit U. E. goeden yever, neer- 
sticheyt ende vlijt bevolen; daeromme bevelen u hierinne niet te versuymen, 
noch niet nalatich te wesen, maer ons, soo ’t^enichsints doenlijck sy, van 
alles op ’t alderspoedichste bescheet te brengen ende daerby, soo het de ge- 
legentheyt toelaet, soovele van de peper welcke onse cooplieden in Atchijn, 
Ticco, oft Priaman veerdich mogen hebben, als het fregat voeren can.

In ’t schip Dordrecht, liggende voor Bantham, adi 23 December anno 1619.
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meer sy meenen ons met de peper te verdueren, dewelck wy hopen met 
Godes hulpe voor te comen.

In Palimbangh hebben ordre gegeven dat men daer alderley houtwerk, 
balcken, groote, lange, dicke plancken, swalpen ende ordinarie plancken ver- 
gadere, omme die ter gelegener tijt vandaer te doen halen ende tot Jacatra 
te laten brengen. Derhalven eenighe schepen ongeladen van Jambi herwaerts 
keerende, sal U. E. ordre geven datse Palimbangh aendoen, ende sooveel 
houtwerck laden als voeren connen, mits eenich geit tot betalinghe van ’tsel- 
vighe medegevende, wel te verstaen soo het geit van de pepercoop gemist 
can worden, maer anders niet.

Het jacht d’ Oranjeboom sijn met groote devotie geladen vol peper ver
wachtende. Is hy vandaer noch niet gedepesscheert, maeckt dat het metten 
aldereersten geschiede, opdat neffens de schepen Dordrecht ende West- 
Vrieslandt naer ’t vaderlant keeren mach.

Voor d’ Engelsen behoeft gylieden aldaer niet te duchten, sy en sullen 
vooreerst ontrent Jambi in de Straet Palimbangh niet comen, want met 10 
schepen op een advantagie na deCustevan Coromandel geloopen sijn, omme 
vandaer weder in Ticco by den anderen te vergaderen ende ons hier te be- 
soecken. Seven van haer schepen hebben wy, Godt sy loff, alreede becomen, 
een in de Straet Sunda, 2 voor Patana, 4 voor Ticco. Haer resterende macht 
sijn hier verwachtende, ende sullen oock aentasten soo haest die bejegenen 
connen, ende alsoo niet seecker connen weten wat sy in Ticco resolveren 
sullen, sal U. E. onderstaen ofyemantvan ’t landt aldaer secretelijck bewegen 
can, omme overlant meteen brieft*aen iemant van d’ onse in Ticco oft Priaman 
te gaen ende weder antwoort aen U. E. te brengen. Doet hiertoe neersticheyt 
ende spaert geen oncosten. Imant becomende, adviseert dan aen Abraham de 
Rasiere dat hij U. E. datelijck alle gelegentheyt van d’ Engelse vlote advisere, 
hoe sterek sy daer sijn, wat voorhebben, werwaerts geseylt sijn ende al ’t gene 
vernemen can, den bode belastende dat hy op ’t alderspoedichste overloope, 
ende soo hy U. E. in corten tijt bescheet brenght, mocht hem dan wel een 
goet oft groot stuck gelts geven. Laet den bode, noch niemant anders, niet 
weten waeromme U. E. na Ticco ende Priaman sendt, depescheert de man 
secretelijck ende belast hem voor te comen dat de brieft* in geen vreemde 
handen geraecke, ende soo haest U. E. bescheet van Ticco oft Priaman be- 
compt, sent het datelijck met expresse na Jacatra, opdat ons na den eysch 
van saecken mogen reguleeren.

In ’tschip Dordrecht, adi 23 December anno 1619, leggende voor Bantam.
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Het voorsz. is copye van d’ onse met het jacht Cleen Amsterdam gesonden. 
Tsedert hebben van U. E. noch van Jamby geen tydinge vernomen, waerover 
met groote devotie het jacht d’ Orangeboom met sijn volle last verwachtende 
sijn. Wy recommanderen ende bevelen U. E. andermael ten hoochsten, alle 
de peper op te coopen die in die quartieren te becomen is, en voor te comen 
datter door andre geen vervoert werde. Ons sal daeraen vrientschap ende de 
Compagnie grooten dienst geschieden.

In ’t schip Dordrecht, leggende voor Bantam, adi 23 December anno 1619.

382. — PALIMBANG, OFT ONTRENT JAMBI.
AEN ANT. CAEN, PER DEN DOLPHIJN, 23 DEC. 1619.

381. — ANDRIGIRI.
AEN THYMEN MICHIELSZ., PER DEN DOLPHIJN, 23 DEC. 1619.
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Dry missiven van dato ultimo November, primo ende 9 December, sijn ons 
van U. E. wel geworden, ende hebbe geerne verstaen wat tot dien tijt bejegent 
ende gedaen was. Godt geve hem voorder goede successen, tot welstant der 
Generale Compagnie ende nederlaghe onser vyanden. De commandeur Wil
lem Jansz. heeft door Godts genade met 6 schepen 4 Engelsen voor Ticco met 
gewelt overwonnen, ende 3 daervan hier gebracht, namentlijck den Dragon, 
den Beer, ende d’ Expeditie. De resterende macht van d’Engelsen, wesende 
thien schepen, is na de Cust van Coromandel geloopen om d'onse daer te 
verrasschen, doch den Beer is haer, Godt loff, ontsnapt. Vandaer sullen sy in 
Ticco keeren, omme haere nieuw aencomende secoers by de voorsz. vlote te 
voegen, in manieren dat sy vooreerst ontrent Jambi, noch de Strate Palim- 
bang, niet comen connen. Derhalven sal U. E. na d’Engelsen niet meer om- 
sien, maer voorder trachten die van den Mattaram, Bantham, Macasaren, Por- 
tugiesen ende Spaenjaerden alle mogelijcke affbreuck te doen, doch eenighe 
Engelsen rescontrerende, verschoont haer niet, maer executeert onse ordre.

Alsoo wy goetgevonden hebben alle de Chineesejoncken aen te halen, niet 
om haerlieden eenighe affbreuck te doen, maer omme die tot Jacatra te doen 
brengen, de plaetse te peupleren ende den handel aldaer te stabileren, gaet 
het jacht den Dolpkijn tot dien eynde na Jambi, om met den oppercoopman 
ende raedt aldaer te resolveren, ende belasten U. E. by dese sich mede met 
de 2 fregatten by den Dolphijn te voeghen, ende daermede alle mogelijcke 
neersticheyt te doen om alle Chineesche joncken aen te halen ende die tot 
Jacatra doen brenghen, sonder haer in ’t minste te beschadigen, noch niet toe

i-
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383. — INSTRUCTIE
VOOR CORNELIS DE LANGHE, COOPMAN, ENDE FREDERICK PIETERSZ., 

SCHIPPER, VARENDE MET HET JACHT DEN DOLPHIJN NAER
JAMBY, 23 DEC. 1619.

Gylieden sult van hier op ’t alderspoedichste recht door na Jamby zeylen, 
onse missive ende ’t cargesoen aen den oppercoopman aldaer overleveren 
ende sijn ordre voorder naercomen.

Ende alsoo U. E. niet alleene gesonden wort omme de last van peper te 
becomen, maer oock om met d’ and re jachten ende fregatten waer te nemen 
alle de Chineesche joncken welcke dit jaer van China souden mogen comen, 
soo sult ghylieden met den oppercoopman ende raet in Jamby overleggen 
ende goede ordre raemen, hoe ende waer sulcx best doen sult, ter executie 
stellende ’t ghene dienaengaende by den raet gearresteert wert, ende alle 
Chineesche joncken die ghylieden becomen condt sult na Jacatra senden oft 
brengen, omme de plaetse te peupleren ende de negotie aldaer te stabileeren, 
sonder die van voorsz. joncken in ’t minste te beschadighen, noch toe te staen 
dat yemantbeschadicht worde, de Chineesen aendienende dat haer goederen 
tot Jacatra tot redelijcken pryse vercoopen ende daer weder goede retoeren 
van peper, sandelhoudt ende anders becomen sullen.

Onse fregatten bejegenende, sult haer onse nevensgaende missive over
leveren, ende aenseggen dat met U. E. na Jamby loopen.

te staen dat door iemant vercort worden. In ’t wederkeeren sal U. E. persone- 
lijck d’ ambassate by den coninck van Palinbang doen, oft met eenighe van 
de Chineesche joncken keeren ende een ander na Palimbang committeren, 
na dat by den raet goetgevonden worden sal.

Belangende de joncken van Tcheribon, soó weder eenige bejegent na Ma- 
lacca varende, off vandaer keerende, sal U. E. deselve ophouden, ende mede 
tot Jacatra doen brengen, ende soo daertoe de gelegentheyt niet heeft, sult 
alsulcke goederen als bergen cont overnemen, ende de joncken met de rest 
verbranden, tensy dat een pas verthoonen, welcke door onse ordonnantie van 
Jacatra geschreven ende met ons behoorlijcke zegel van de Compagnie ver- 
segelt zy. Het volck van Tcheribon sal U. E. wel tracteren ende met haer 
schampan varen laten, oft ievers aen landt setten, na de gelegentheyt pre
senteert.

In ’t schip Dordrecht, leggende ter reede voor Bantham, adi 23 December 
anno 1619.
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AEN CRIJN VAN RAEMBURCH, PER DE TIGER ENDE GROENE LEEUW, 
25 DEC. 1619.
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Eenighe Portugiesen ende Spangiarden oft haer adherenten, die van Macas- 
sar, eenighe van des Mattarams ondersaten, als oock eenighe van Bantham 
rescontrerende, snit haerlieden alle mogelijcke affbreuck doen, niemant dan 
die van Palinbang, Succadana, Benjermassing, Jamby, Patana, Siam, Cam
bodja ende d’ ondersaten van den coninck van Surrabaya verschoonende.

Soo ’t geviele dat ghylieden eenighe joncken quaemt te rescontreren, die 
haer voor Tcheribonners uutgaven, sult deselvighe (soo sy geen vrypas en 
verthoonen door onse ordonnantie van Jacatra geschreven ende met onse 
gewoonlijcke zegel verzegelt), met hare joncken ende goederen herwaerts 
brengen, ende soo daer geen gelegentheyt toe en hebt, ’t selvige goet onder 
behoorlijck register overnemen, de joncken vernielen ende ’t volck aen lant 
setten.

Soo ghylieden op eenighe Engelsen advantagie bequaemt, neemt d’ occasie 
waer ende in U. E. gewelt, dat becomen condt.

In ’t schip Dordrecht, leggende voor Bantam, adi 23 December anno 1619.
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Voorwaer, U. E. en sal hem niet meer verwonderen dat het ons verdroten 
heeft, dat dese jachten soo laet derwaerts gedepescheert worden, ’t Is niet 
versuymt, ende hebben seer wel geweten dat in ’t begin van ’t mousson hadden 
behoort te vertrecken, doch ’t en heeft om verscheydene redenen niet eer 
connen geschieden. Acht dagen nadat wy met 16 schepen van Grissi ver- 
trocken waren, arriveerden aldaer de jachten den Arentexdfe. de Groene Leeuw, 
soodat te laet qnamen om ons tegen de vyanden t’assisteren, doch hebben 
haer voor die tijt, Gode sy loff, wel connen derven, want meer secoers be- 
quaemen dan verhoopt hadden. Van Grissi met de voorsz. 16 schepen na Ja
catra vertreckende, hebben voor de tweede mael Japara met gewelt verdestru- 
eert, daerna de stadt Jacatra met gewelt overwonnen ende de Javanen uut om
liggende lant gedreven. D’ Engelse, onse compste vernemende, sijn met 10 
schepen uut de Straet Sunda gevlucht, ende na de Custe van Coromandel 
geloopen, omme d’ onse aldaer te verrassen, dan de Smarten Beer is haer 
Godt loff ontsnapt. Daerna hebben wy 7 schepen van d’Engelsen (de Heere 
sy gelooft) becomen, een in de Straet Sunda, twee voor Patana ende vier voor 
Ticco, soodat haer noch resterende 10 voorsz. schepen na de Cust geloopen, 
ende 6 andere, welke in Februari passato nieuws uutEngelandt herrewaerts
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aen vertrocken sijn, alle welcke, soo haest by den andere comen connen, het 
hooft mede hopen te bieden. Godt geve dat haer overcome ’t gene voorge
nomen hadden ons aen te doen. De 2 hoofden Dael ende Jardijn sijn al in de 
loop gebleven. Van ’t patria hebben de heeren Mayores herwaerts aen ge- 
sonden 16 treffelijcke schepen. 10 daervan sijn hier wel aengecomen, een isser 
in zee gesprongen, een na de Custe van Coroinandel, ende de resterende vier 
sijn dagelijcx verwachtende. D’ Almogende wil haer behouden geleyden. 
Naer ’t patria hebben met goede retoeren gesonden de schepen den Eenhoorn 
ende den Gouden Leeuw; Dordrecht, West-Vrieslandt, d’ Oranjeboom sijn 
derwaerts mede gedestineert, leggen in de ladinghe ende sullen, in ’t Godt 
gelieft, eerlange vertrecken. Dit is de voorneemste tydinghe van ’t ghene hier 
passeert. De particularisatie ende ’t ghene voorder ommegaet, sal U. E. per 
nevensgaende extract ende mondelinghe rappoort van de vrienden vernemen. 
Met Bantam sijn noch in oorloghe, doch van wedersyde wordt weynich offen- 
tie gedaen.

Met de voorsz. schepen is my wel geworden U. E. aengename van den 
25 April passato, waerdoor seer geerne verstaen hebben ’t ghene op U. E. 
voyage na Solor ende voorts in den handel van Timor gepasseert sy, waerop 
niet te repliceeren valt. Na Baly hebben gedestineert het jacht den Ar ent > 
om vrientschap met die coninck te maecken ende alle nootlijckheden vandaer 
te becomen. Het volck, door U. E. in Bima gelaten, is daer vermoort ende al 
haer goederen gerooft. U. E. sal onderstaen, ende ons laten weten, oft sulcx 
door de Portugiesen alleene gedaen sy, dan oft d’ inwoonderen van ’t lant 
mede schuldich sijn, opdat ons daerna mogen reguleren. Alsoo de Chineesche 
joncken tot Bantham door d’ Engelse geheel berooft sijn, isser geen sandel
hout gevent, dan een weynich door Meinert Pietersz. in Jortan tot goeden 
pryse vercocht, doch het sal ’t naeste jaer sijn man wel vinden. Derhalven 
sal U. E. niet naerlaten sooveel sandelhoudt weder te senden als eenichsints 
becomen can.

Dese gaet met de jachten de Groene Z^wwende de Tiger, waermede weder- 
omme senden den oppercoopman Meindert Pietersz., met diversche assisten
ten, om tot den handel gebruycktte worden. Doch hetcargesoen welckdaertoe 
mede senden heeft na den eysch niet connen wesen, want het principael niet 
en hebben, ende door den oorloogh oock niet te becomen is. Hierover sal 
U. E. ten besten mogelijck sich voor dees tijt behelpen. Ick hope dat alles eer
lange tot Jacatra becomen sullen, alsoo goet vertrouwen hebben den handel 
aldaer te stabileeren. De Timoreesen hebben gelijck over ons te dagen dat 
niet en brenght ’t ghene sy begeeren. Haer dreygement om met de Portugie
sen te gaen handelen, sal haer weynich helpen, als wy middel beschaffen om 
de Portugiesen vandaer te weeren, en connen daerinne door gebreck van
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cleene jachten mede niet doen, doch hope eerlange beteren sal ende dat de 
Portugiesen t’ eenemael vandaer sullen weeren. Ick sie aen haer missiven van 
Laurentuco gesonden ende door d’ onse in de Straet Palimbang met een wey- 7 
nich sandelhout verovert, dat sylieden alreede de moet verloren geven, ende 
geen gissinge maecken dat den handel van Timor tegens ons sullen connen 
staende houden, ja dispereren daervan. Het schijnt dat sylieden voorhadden 
het fort van Solor weder te besetten, dan alsoo voor haer gereet waeren ende 
de plaetse voor hun compste door d’ onse weder geoccupeert was, hebben sy 
de moet laten vallen. In hare voorsz. missiven sien oock, hoe sy adviseren 
datter een fregat vol sandelhoudt door d’ onse in Solor genomen was, d’welck 
gissen door ’t jacht Jortan gedaen moet wesen. Godt geve het waer zy ende 
’t naeste jaer d’effecten becomen mogen.

Dat U. E. het jacht Jortan op instantich versoeck van de Soloresen daer 
gehouden heeft, is wel gedaen. Wy recommanderen U. E. daertegen by haer 
oock hart aen te houden, dat sylieden met alle man het fort behoorlijeken 
volmaecken, gelijck mede de huysen. Ick verstae dat sylieden voor dese seer 
traech gewrocht hebben. Byaldien alsoo voortvaeren, dient U. E. haer hart 
aen te porren, even alsoft anders de plaetse weder verlaten soude.

Soo haest doenlijeken, sullen U. E. behoorlijeken versorgen omme de Por
tugiesen van de custe van Timor te dryven. Door d’Engelsen worden daer- 
inne wat verachtert, doch hope dat het niet lange duren sal.

Als de gelegentheyt presenteert, dient U. E. het sandelhout, in Matheney 
gelaten, te doen halen ende vergeldinghe van ’t quade tractement d’ onse 
aengedaen.

Belangende het versoeck van de soldaten, omme weder haer eygen costen 
te doen, dewyle die van Banda nu cortelinghe weder op des Compagnies 
costen gestelt sijn, sal het niet wel voegen datelijck weder nieuws verande- 
ringhe te doen.

Tot versterekinghe van U. E. garnesoen senden U. E. een sergeant ende 
12 soldaten. Het volck dat voor ’t jacht Jortan geeyscht wordt sal van de 
Groene Leeuw ende de Tiger lichten.

Wy sullen ordre geven dat den Ar ent, van Baly na Amboyna seylende, 
Solor (soo het gelegen compt) in passant aendoe.

Voor does tijt sullen U. E. geen precis ordre geven op het wedersenden van 
de jachten herwaerts. Derhalven sal hem na den tijt reguleren, mits wel let
tende, dat daer off onderweegh geen tijt versuymt worde, want de jachten 
die daer niet van noode sijn in dese quartieren wel te passé sullen comen, doch 
soo sy te laet comen omme aen de zuytsyde van Timor te handelen, ende aen 
de noortsyde voor haer alle mede niet te verrichten valt, sal U. E. een van 
dese jachten na Amboyna oft Banda senden, om daer ten dienste van de Com-
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merite te avanceren ende redelijck 
van sijn comportement advijs te

385. — SOLOR.
AEN GILLIS SEYS, PER DEN GROENEN LEEUW ÏÏXDÏÏ TIGER, 25 DEC. 1619.

U. E. aengename van 10 Februari ende 25 April sijn my wel geworden, 
ende hebbe geerne verstaen 't ghene op u reyse gepasseert was, als oock in 
Solor ende Timor. De tydinghe van dese quartieren sijn ten deele aen 
Sr. Raemburch geadviseert, ende sal U. E. alles door Sr. Meinert Pietersz., 
brenger deses, volcomelijck verstaen. D’ Almogende sy over syne genade 
hooghelijcken gelooft ende wil ons volcomen victorie over onse vyanden ver- 
leenen. ’t Is my lieff dat U. E. in absentie van Sr. Raemburch het comman- 
dement over ’t fort bevolen ende vertrouwt is. Maeckt U. E. daervan eere 
become, opdat hem voorder advanceren ende in meerder gebruycken mogen. 
Handelt alsoo met d’ inwoonderen, dat het fort ende de huysen metterhaest 
volmaeckt worden. Myne groetenisse gelieve aen Kitsil Protavi ende d’ andere 
bontgenooten te doen. Seght hem, dat hy Godt met ons dancke, ende vol
comelijck vertrouwe dat wy onse vrienden, noch Godt ons, niet verlaten sal. 
Dit geschiedende, gelijck wy vertrouwen, wiesal ons ende hem deeren? Helpt 
mede alle mogelijcke neersticheyt doen omme menichte van slaven te be- 
comen, want die overal noodich sijn, ende insonderheyt in Banda.

In ’t schip Dordrecht, leggende voor Bantam, adi 25 December anno 1619.

pagnie tegen de vyanden oft andere vreemde handelaers die nagelen, nooten 
ende foelie vervoeren, gebruyct te worden.

U. E. sy andermael gerecommandeert alle mogelijcke neersticheyt te doen 
om menichte van slaven te becomen, want die overal van noode sijn ende in
sonderheyt in Banda om de noten ende foelie te plueken. Vergeet oock niet 
den handel ende opcoop van was ende sissick, vermits soo wel als het sandel
hout seer goede proffyten geven.

Onder d’ assistenten is U. E. daer hebbende eenen Pieter Claesz. Schapen- 
caes, dat (na ick versta,) een bequaem jonckman is, die cleene gagie heeft. 
U. E. sy gerecommandeert denselven na 
goede verbeteringhe te gheven, ende ons 
geven.

In ’t schip Dordrecht, leggende voor Bantam, adi 25 December anno 1619.
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387. — ORDRE
VOOR DE COMMANDEURS. OPPERCOOPLUYDEN, SCHIPPERS ENDE ANDERE 

OFFICIEREN VARENDE MET DE SCHEPEN DORDRECHT, WESTVRIESLANT, 
ENDE D'ORANGEBOOM NAER ’T VADERLANDT, 22 JAN. 1620 *).

386. — GRISSI.
AEN Sr. C. HEERMANS, PER DE GROENEN LEEUW ENDE TIGER, 25 DEC. 1619.

Dese gaet met de schepen de Groene Leeuw ende de Tiger, welck na Solor 
ende Timor gedestineert hebben. U. E. sal haer versien van eenighe plancken, 
balcken ende swalpen. Insgelijcx mede van aracque, soo hetdaer tebecomen 
is, ende een last houdt. Dan en sult dese schepen daeromme niet een dach 
ophouden, maer datelijck na Solor voortsenden met hetghene veerdich is 
ende op voorraet sijt hebbende. Cort na dese sullen derwaerts senden het 
schip den Arent om vandaer voort na Baly te seylen, hetwelcke Jan Joosten 
aendienen sult, opdat hem veerdich houde. Andermalen bevelen U. E. op te 
coopen ende byeen te versamelen sooveel lange, dicke plancken, balcken, 
swalpen ende ordinarie plancken als becomen condt, midts dat het goet 
houdt sy. Op ’t jonckst van ’t mousson sullen alles vandaer doen halen.'Het 
schip Amsterdam is na Amboyna gedestineert ende sal eerlange Grissi om 
beesten aendoen.

In ’t schip Dordrecht, liggende voor Bantham, adi25 December anno 1619.

By desen wert door de Generael Coen wel expresselijck geordonneert aen 
de commandeurs, oppercoopluyden ende schippers van deschepen7?ó»r<7r^r/zZ, 
West- Vricslant ende d’ Orangeboom in compagnie te seylen, malcanderen in 
alles te assisteren ende by den anderen te blyven tot in 't vaderlandt toe, ende 
op peene van alsulcke arbytraele correctie als de heeren Mayores goetvinden 
sullen.

By beurte maent om maent sal de vergaderinge van den breeden raet ge
houden ende beroepen werden op de schepen Dordrecht vmIq West- Vricslant, 
ende sal daerinne presideren, de vergaderinge beroepen, ende de vlagge 
voeren, te weeten d’eerste maent den commandeur Hendrick Jansz. op het 
schip Dordrecht, beginnende soo haest van de vloot voor Bantam gescheyden 
sullen wesen; daerna de tweede maendt den commandeur Adam Westerwolt 
vaerende op ’t schip West- Vricslant', daerna weder Hendrick Jansz. ende 
soo voorts, by beurte elck een maendt tot in ’t vaderlandt toe.

Het vuur sal bij beurte door de drie schepen gevoert werden, d’ eerste nacht
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door Dordrecht., daerna Westvrieslandt, ende ten derden d’ Orangeboom^ welck 
alsoo tot in ’t vaderlant by beurte nacht om nacht omloopen sal.

Ende opdat de schepen te beter by den anderen mogen blyven sal yder 
gehouden wesen tegen den avondt voor ’t ondergaen der sonne sich achter 
de vierman te vervoughen; op pene dat de schippers van alsu leken schip (die 
sulex niet naer soud moghen comen) d’ eerste reys verbeuren sal twee ponden 
Vlaems, ten proffyte van de armen op haer reeckening gestelt te werden; ende 
de tweede reys dat met arbytrale correctie van den breeden raet gestraft sul
len worden.

Eenige Engelse schepen van machte rescontrerende, sult u van haer als van 
onse grootste vyanden wachten, ende van minder macht wesende op haer 
niet attenteeren, hun niet moeyen noch misdoen, ’t en waere dat sylieden op 
u iets attendeerden off andere van des Compagnies schepen aengetast hadden. 
In desen gevalle sullen U. E. haer deffenderen, reven ge soecken ende oock 
trachten haer te vermeesteren, wel te verstaen voor sooveel geschieden can 
sonder evident perykel van U. E. schepen ende ingeladen cargasoen; alsoo ghy- 
lieden niet gesonden wert om iets op onse vyanden te attenteeren maer omme 
U. E. reyse op ’t spoedichste recht door naer ’t vaderlandt te vervoirderen, 
sonder het eylant Mauritius noch Madagascar aen te doen, ofte oock insonder- 
heyt in geene havenen nochte ook geene reeden van Vrancrijck offEngelandt 
te loopen, maer alleene soo ’t d’ Almogende Godt gelieft ter gedistineerder 
plaetse van de Vereenichde Nederlanden, alwaer U de Heere in salvo geleyde.

Om te ververschen ende verwaeteren sullen U. E. alsulcke plaetse aendoen 
als naer gelegentheyt van tijt ende saecken by den breeden raet goetgevonden 
worden sal, mits dat men nieuwers langh legge, maer de reyse naer ’t vader
landt op ’t spoedichst vervoirdere, sonder van den anderen te scheyden.

Eenige andere schepen oft schip naer ’t vaderlandt keerende bejegenende 
sullen desulcke meede in u admiraelschap genomen werden. U. E. sullen elck 
naer vermogen assisteren ende altoos na de jongste man wachten.

Opt alderhoochsten wert U. E. by desen belast ende wel expresselijck be
volen soo ’t geviele dat U. E. van eenige Engelse schepen (des Godt verhoede) 
aengetast wierdet, u couragieuselijck te deffenderen tot de jongste man toe, 
ende in geenderley manieren u schepen off schip op te geven; maer als ghy- 
lieden (des Godt genadelijck verhoede) niet beter en moocht, liever de brandt 
in de schepen te steecken, off die aen de wal te jaegen, dan dat d’ Engelsen 
eenige van onse schepen off goederen becomen souden, opdat de genereus- 
heyt onser natie alle de werrelt bekendt werde ende d’ Engelsen over ons 
niet en triumpheren.

Actum in ’t fort Jacatra adi 22 January anno 1620.
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388. — AEN VAN UFFELEN, 
OPPERCOOPMAN OP ’T SCHIP DE SUYDER EENDRACHT LEGGENDE VOOR 

BANTAM, 15 FEBR. 1620.»)

Om ten pricipaele in saecken te disponeren, sijn wy hier (Godt loff) wel 
aengecomen, doch eer fynaele resoluytie nemen, is goetgevonden imandt na 
de pangoran van Bantam te senden, omme de verlossinge van d' onse, aldaer 
gevangen, te doen versoecken ende meteen te onderstaen, ofif in verder ge
spreek sonder prejuditie van ons recht sullen connen comen, en dat in deser 
voegen. U. E. sal morghen vroech met den dach David Dircksz. met een 
prauw gemandt met 2 è 3 roeyers met een vredevaen naer Bantam senden 
met ordre, dat hy de vredevaen laet waeyen soo haest van boort steeckt 
ende recht toe na d’ ordinarie inganek van de reviere vaere, de wacht aen- 
dienende. dat hy* van de generael gesonden is om met de pangoran te 
spreecken. Soo met groote instantie gevraecht wort, wat sijn bootschap is, 
sal hy vooreerst die niet te kennen geven, maer neersticheyt doen om de 
pangoran selffs te spreecken. By de pangoran comende, ofte by^aldien gheen 
gehoor becomen cost, sal dan voorsz. David te kennen geven, hoe de generael 
verstaen heeft, dat er drie Nederlanders by de pangoran gevangen sijn ende 
Sijn E. doetvraegen, off de pangoran deselvige tegen eenige van de syne 
gelieft te geven ; soo niet, wat hy’ anders voor haer begeert.

Voorder dat de generael genegen is een persoon van qualiteyt by de pan
goran te senden, om vrientlijck met hem te handelen. Derhalven, soo de 
pangoran gesint is bayck te pitsjaren, dat het hem gelieve selffs mondelinge 
aen David Dircksz. toesegginge te doen, dat vry’ ende vranek van my' aen de 
pangoran sullen mogen varen ende onbeschadicht vandaer by' ons weder- 
keeren alsulcke persoonen, als wy goet sullen vinden derwaerts te senden. 
Soo David de pangoran selffs niet te spraeck can comen, sal hy' aendienen, 
dat geen andere toesegginge van vrye geleyde dan van de pangoran selffs 
credit geven sullen. Derhalven, soo David de pangoran selffs niet hoort 
spreecken, dat wyr dan niemant senden sullen. D’ antwoort, die hierop be
comen sult, sal U. E. ons metten aldereersten door voorsz. David laeten 
weeten, opdat ons voorder na den ey'sch van saecken mogen reguleren.

U. E. sal David voorder belasten elckeen met beleeftheyt te bejegenen, 
soo vrientlijck ende modest te spreecken, als eenichsints doenlijeken is (een 
ieder te kennen gevende, dat de generael niet anders begeert dan bayck te 
pitsjaeren, maer dewyle de pangoran ons den handel niet wil vergunnen, 
worden daerover genootsaeckt andere mede van Bantam te weeren), sonder 
eenige trots off hardicheyt te gebruycken, al waer ’t oock soo dat hyr qualijck

’) Copieën van 15 Febr.— 1 Mei 1620: R 3-1.
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bejegent off hardt aengesproocken wierd, mits wel expresselijck belastende, 
dat hy van onsentwegen geen andere redenen dan de voorsz. gebruycke.

Den commandeur over het roeytuych sal U. E. van onsentwegen aenseggen, 
dat hy sich met sijn volck stil houde ende aen boort van de schepen blyve, 
totdat David weder van Bantam gekeert sy.

Adi 15 Febr. anno 1620 in ’t schip d’ Oude Sonne, geanckert leggende by 
de vloot onder Poulo Panjangh.

389. — AEN VAN UFFELEN,
OPPERCOOPMAN OP ’T SCHIP DE ZUYDER EENDRAHT VOOR BANTAM, 

18 FEBR. 1620.

’t Rapport van David Dircksz. verstaen hebbende, is by den raet goet- 
gevonden U. E. ende denselven David nadepangoran van Bantam tesenden. 
Derhalven sult datelijck op den ontfanck van dese met een vredevaen na 
Bantam vaeren ende den pangoran van onsentwegen aendienen:

Ten eersten, dat, alsoo de generael verstaen heeft, datter eenige van de syne 
by de pangoran gevangen sijn, Sijn E. doet versoecken, off het hem gelieft de- 
selvige tegen andere off andersints te lossen.

Ten tweeden. Alsoo het by onse natie een gebruyck is alle soete ende ge- 
voechelijcke middelen te gebruycken om een questie(soo ’t eenichsints doen- 
lijcken is) met vrientschap ende een goet accoort te slissen, eer men tot d’ uyt- 
terste remedie come, dat de generael derhalven geentsins heeft willen naer- 
laten by de pangoran te senden, niettegenstaende sulcx met verminderinge 
van eer ende reputatie geschiet, omme te versoecken ende ondersoecken, off 
het de pangoran gelieft de questie, die tusschen ons is, met een vrientlijck 
accoort te eyndigen. Seyt hy jae, segt dan dat ick meede alsoo gesin t ben,

Ende ten derde dieshalve doe vraegen, wat de pangoran van den generael 
begeert. Wort er gevraecht, wat wy begeeren, antwoort dan niet anders dan 
den vryen handel tot Bantam neffens andere, mits datter op den handel goede 
ordre gestelt worde, datter geen monopolie meer gepleecht, de peeper noch 
de prijs van die niet meer opgehouden, noch ons niet onthouden worde.

Soo de pangoran de plaetse van Jacatra van ons eyscht, off oock wat anders 
soud mogen eyschen, antwoort daerop niet anders, dan dat het my aendienen 
sult, mits daerby vougende, soo de pangoran veele begeert, dat U. E. vreest 
de generael daertegen noch meer van den pangoran eyschen sal.

Verthoontden pangoran voorder met aller belecftheyt, soo hy het wel meent, 
dat het nodich is, de pangoran sulcx meede verthoone ende imandt by de
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390. — INSTRUCTIE
VOOR DEN HEER FREDERICK HOUTMAN, EERSTEN RAET VAN INDIEN (ENDE 

DE GOUVERNEURS VAN DE MOLUCCOS, AMBOYNA ENDE BANDA) 
VARENDE MET DE SCHEPEN WALCHEREN, DE BERGERBOOT, 

DE MORGENSTERRE, DE NEPTUNES, DE ENGELSE STERRE, 
D’EXPEDITIE ENDE DE HONTNA AMBOYNA, BANDA 

ENDE DE MOLLUCQUES, 28 FEBR. 1620.

Alsoo wy achten ’t quaet weder meest gepasseert is, vinden geraden, dat 
U. E. in passant Japara door twee off meer van de lichte schepen laet aen- 
doen, omme die van den Mattaram alle mogelijcke affbreuck te doen ende 
oock alle andere vrembde joncquen van daer te weren, mits prijs maeckende 
wat men daer soud moghen becomen, alsoo alle vrembdelinghen genoech- 
saem gewaerschout hebben, dat met den Mattaram is oorloch sijn.

Van Grissi ende omleggende quartieren sal U. E. doen schepen sooveel 
hoornbeesten, rijs, padi, balcken, swalpen ende plancken als dan veerdich 
wesen sullen ende sonder merekelijk verlet van u reyse geschieden can, ge- 
lijck meede eenige hoenderen, gansen, eenden ende andere clenichheden in 
de Mollucqiies, Amboyna ende Banda nodich. Dit gedaen sijnde, sal aen d’onse 
aldaer ordre laeten wederommeop te coopen ende byeen te vergaderen tegen 
dat de vloote weder van Amboyna keere sooveel balcken, swalpen ende plan
cken, hoornbeesten, rijs, padi, hoenderen, eenden ende gansen als doenlijeken 
sy, omme die dan tot Jacatra te doen brenghen.

Door Wouter Houten, achten wy, sal d’eere by den coninclTvan Surabaye 
bewaert wesen, doch soo der iets aen feylde ende byaldien den tijt heeft, om 
dien coninck persoonelijck te besoecken, sal U. E. den eysch voldoen.

In Grissy sal den last ende ’t oppergebiet bevelen degeene van de coop- 
lieden, welck daertoe nodich ende bequaemst oordeelen sal. Wy hebben van 
Jamby tydinge dat van daer veel poeper naer Jortan vervoert worden sal, ver
mits de Chynesen gewoon sijn deselvige aldaer seer op te jaegen ende diere

41

generael sende, opdat sijn volck onse goedé genegentheyt van ons selffs te 
beter verstaen moghen ende wy niet genootsaeckt worden de vredehande- 
linge aff te snyden. Vereyscht noch noempt niemandt, seght dat het wel eens 
is, wie hy gelieft te senden ende presenteert aldaer met David in ostagie te 
blyven totdat sijn gesanten wederkeeren, ende doet alle mogelijcke neer- 
sticheyt omme den pangoran met alle beleeftheyt hiertoe te bewegen.

In ’t schip Nieuw Bautham, geset ontrent Poulo Panjangh, adi 18 Febr. 
anno 1620.
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te coopen. Om die tot redelijcken prijs te becomen ende de saecke daertoete 
brenghen, dat de peeper ’t naeste jaer van alle quartieren tot Jacatra gebracht 
worde, is nodich, dat men de prijs aldaer nederhoude ende tot Jacatra ver- 
hoge, dat men voorcome geen peeper van Grissy, Jortan noch andere plaetsen 
na Chyna vervoert worde, maer sulcx van Jacatra toelaete. Hierover lasten 
U. E. d’onse tot Grissy te bevelen, dat sy de Chynesen tijtlijcken insinueeren 
geen peeper te coopen noch na Chyna te vervoeren, op peene dat anders ge- 
nootsaeckt wesen souden, die wederomme uyt haere joncquen te lichten, ende 
soo sy peeper, geit ende sandelhout begeeren, dat sulcx tot Jacatra becomen 
sullen, ordonnerende voorder, dat d’ onse tot redelijcken pryse ende niet seer 
diere opcoopen alle de peeper, die in Grissy, Jortan ende omliggende quar
tieren gebracht mach worden.

Omme de voorsz. peeper tijtlijcken tot Jacatra te becomen, alsoock goede 
pertyehout, hoornbeesten endeandersints, sijn het jacht ’t Postpacrtwa. Grissy 
sendende, ende sal Wouter Heuten met sijn geselschap daermeede herre- 
waerts keeren, doch soo ’t geviel, dat het Postpacrt alle de peeper niet laden 
conde, ofte dat die door iemandt opgehouden wierd, omme naer ’t vertreck 
van ’t Postpaertazn de Chyneesse joneken te vercoopen, sal het Postpaertüi&x 
soo lange blyven leggen, totdat d’ onse alle de peeper becomen, onaengesien 
hoe lange het soud moghen dueren.

Soo des conincx officieren hierover eenige dachten deden, sal men haer 
met alle beleeftheyt verthoonen, hoe door toedoen van de Chynesen met die 
van Bantam in oorloch sijn ende daerover geen peeper van daer becomen 
connen, waerover genootsaeckt sijn de peeper op alle andere quartieren op te 
coopen, seer vrientlijck biddende, dat het haer gelieve ons voor dees tijt sulcx 
toe te staen ende aen alle de peeper te helpen, bereyt sijnde de vrientschap 
danckbaerlijck t’erkennen. Soo hiertoe niet verstaen conden ende haer van 
des conincx wegen wat hardt hielden, sal men daerommegeen affstantvan de 
peeper doen, maer liever ons volck van Grissy lichten dan toestaen, dat de 
peeper door andre vervoert werde. Sooder iemant waere, die sulcx (na ge- 
daene insinuatie) onderstonde, sal men de peeper uyt haere joneken lichten 
ende d’eygenaers aenseggen, dat tot Jacatra haer recht vervolgen ende de 
betalinge versoecken.

Op alle ’t voorsz. goede ordre in Grissy gestelt wesende ende van alles u 
becompst hebbende, sal U. E. metdevloote van daer na Amboyna vertrecken 
by suyden de Paternosters langs Baly, Byma ende ’t hooge landt loopende, al- 
soo bevonden is, dat men daer op ’t jongst van ’t mousson beter dan door de 
Boucherones comen can.

U.E. is kennelijck, dat boven de seven schepen, alreede innewaerts wesende, 
goetgevonden hebben dese vloote van seven andre schepen derrewaerts te
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senden op avontuyr, o ff d’ Engelsen achter Java om met haer resterende 
macht oft een deel van die geloopen waeren. Derhalven, soo in Amboyna 
geen Engelsen verneempt, sal datelijck (met alsulcke macht als de vrienden 
geraden vinden) van daer na Banda seylen, ende eenige Engelse schepen oft 
jachten in Amboyna, Banda, Mollucco oft elders vernemende, sullen U. E. 
deselvige datelijck met gewelt aen tasten, trachtende hun in u gewelt te be- 
comen, te vernielen, ofte van daer te verdryven, na best doenlijcken sy. Eenige 
Engelse schepen becomende, doet alle 't geene daerby bevonden wort be- 
hoorlijcken registreeren ende ten besten beneficeeren; het volck sult wel 
tracteeren ende met eerste gelegentheyt herwaerts senden.

In Amboyna noch Banda geen Engelse schepen noch seeckere tydinge van 
haer vernemende, achten wy ongeraden, dat men haer met de geheele vloote 
na de Mollucques soecke, want niet apparent is hun derwaerts begeven sullen 
sonder Amboyna oft Banda aen te doen, ende op avontuyr is het niet geraden, 
vermits in dien gevalle de vloote soo tijtlijck alhier niet wederkeeren soude 
connen, als nodich is, omme de reys van Mocha ende Suratten te doen.

D’ Engelsen in Amboyna offBanda vermeestert, verslaegen off verdreven 
sijnde, ofte byaldien daer geene gevonden worden, sal U. E. datelijck twee 
schepen ende een jacht seynden na Cabo de Spirito Santo, leggende op 
’teylandt Tandaya aen de oostsijde van de Philipynas op de hoochte van 12-J- 
gradcn noorderbreedte, met ordre, dat op dese hoochte buyten ’t landt by- 
houden tot ultimo Juny, om waer te nemen het silverschip off schepen van 
Aquapulco na Manilha varende, welcke dese cabo in ’t gesichte loopen ende 
daer gemeenelijck in May off Juny aencomen. Hierover is nodich, dat de 
voorsz. drie schepen ontrent primo a half April ten langs ten van Amboyna 
off Banda gedepescheert werden, loopende soo verde bywesten d’ eylanden 
van de Mollucques na ’t eylant Miau, dat door de vyant van daer niet gesien 
worden, opdat die van Manilha geen advysen becomen. De drie schepen, die 
wy goet vinden tot voorsz. exploict te gebruycken, sijn de Nieuwe Maen, de 
Sivacn ende de Houdt, doch stellen U. E. deselvige by provisie voor, ende 
soo goet vindt veranderinge te doen, gedragen ons dienaengaendeaen haeren 
goeden raet. Als commandeur sal daerover committeren ende authoriseren 
den E. Barthelemeo Spilbergen, hem bevelende ontrent Spirito Santo by te 
houden tot ultimo Juny toecomende ende vandaer met den buyt over Mol
lucco herwaerts te keren off na Firando te seylen, omme in Firando vol witte 
rijs ende andersints geladen te worden ende voirder naer te comen, sulex als 
by den raet in Japan goetgevonden worden sal, op d’ordre, welcke wy desen 
aengaende van hier recht door na Firando senden sullen.

Den voorsz. commandeur ende synen raet sal U. E. wel ernstelijck bevelen, 
soo des vyants schepen (door Godts genade) becomen, dat het silver ende
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wat daerinne meer bevonden wort onder behoorlijcken register overgenomen 
werde, insgelijcx dat sooveele gevangenen bewaeren als onder goede behoor- 
lijcke verseeckeringe bergen connen, soo ommedaertegen d’ onse, in Manilha 
gevangen wesende, te lossen, als omme haer tot de wercken ende op de fre
gatten in Banda te gebruycken. Tot desen eynde dienen de voorsz. drie 
schepen van waeterleggers wel versien te worden oft waeterbacken te maecken, 
haerlieden recommanderende sooveel Chynesen ende ander volck als iwerts 
souden mogen becomen ende voeren connen te bewaeren en herrewaerts off 
na Mollucco te brengen. Soo men in Japan geen gevangenen soud moghen 
houden, sal ’t nodich wesen, datter een schip off meer met deselvige sich aen 
’t een oft ander eylandt soo lange onderhoude, totdat bequaeme windt be
comen, omme daermeede herrewaerts off na de Molluccos, Amboyna ofte 
Banda te seylen, want volck, ’t sy slaven, gevangenen off andere goede vrye 
lieden, hoe die souden mogen wesen, immer spo nodich van doen hebben 
ende soo willecoom wesen sullen, als het Spaensch silver van Nova Spangia. 
Dit is sooveele goetvinden touscherende de reyse van Spirito Santo aen te 
roeren. De voirdere eysch sal U. E. voldoen.

Icl< hoope, dat U. E. volgens onse vorige ordre de schepen van de Molluccos 
met alle de nagelen in Amboyna vindt. Soo op u compste haer niet en vindt, 
ontbiedt die datelijck, ofte byaldien tijtlijck genoech comen connen, gebruyct 
dan andere tot voorsz. voyagie oft laet die na, na dat by den raet goetgevonden 
worden sal op ’t geene U. E. weet herwaerts over te doen is. Voorder sal U. E. 
op syne compste in Amboyna ende Banda datelijck alle de nagelen, nooten, 
ende foelie in versclieyde goede bequame schepen doen schepen ende alles 
met het eerste van ’t oostemousson, te weeten ontrent primo April, herrewaerts 
senden met alle de schepen, die van de Mollucques, Amboyna ende Banda 
gemist connen worden, opdat de retoeren tijtlijeken naer ’t patrya gesonden 
ende de voorsz. schepen alhier daer ’t behoort gebruyct mogen worden, 
latende innewaerts alsulcke schepen ende jachten als nodich sullen wesen 
om de Molucques van sagu te versien ende op ’t jonekste van ’t oostemousson 
van de Mollucques, Amboyna ende Banda herwaerts te brenghen alle de 
resterende nagelen, nooten ende foelie, die men naer ’tvertreck van d’eerste 
schepen sonde mogen becomen.

Dit, achten wy, sal gedaen connen worden ende dat daertoe als tot andere 
saecken oock van noode sijn de schepen de Morgensterree den Arent ende 
d’ Expeditie. Het Wapen van Amsterdam (soo ’t noch langher vacren can) 
behoeft hier niet haestich te trecken. Daeromme, soo ’t volck van ’t selvige 
tot de volgende exploicten in Amboyna ende Banda niet dienstiger is, sal 
men in dien gevalle ditto Wapen van Amsterdam na Baly oft Grecy senden, 
omme aldaer met alle nootlijekheden volladen te worden, als te weeten rijs,
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balcken, swalpen, plancken, hoornbeesten, vrouwen ende alle andere nootlijck- 
heden, ende daermeede weder in Amboyna te trccken, off najacatra te loopen, 
na dat hun de saecken gedragen sullen. Over het schip Amsterdam dient 
meede na gelegentheyt van saecken gedisponeert te worden, te weeten is 
het schip daer van noode, om naderhant eenige nagelen, nooten ende foelie 
in te nemen, ende ’t volck om te helpen voorcomen datter geen nagelen, 
nooten noch foelie door vrcemdelinghen vervoert werden, sal men voorsz. 
schip Amsterdam tot ontrent hal ff Augusto in Amboyna off Banda mogen 
laeten. Des onnodich wesende ende soo men goet vindt, hetselvige eer herre- 
waerts te senden, sullen de vrienden ordre geven, dat het in Jt trecken herre- 
waerts Grissy mede aendoe ende vandaer tot Jacatra brenghe sooveel noot- 
lijckheden als voeren ende becomen connen.

Het schip Oudt Hoorn achten wy gesleten sal moeten worden. Daeromme 
sullen overslaen ende ’t volck op de jachten off fregatten in Amboyna off 
Banda gebruycken laeten.

Alle de resterende schepen, als te weten St. Michiel, Walcheren, de Ber- 
gerboot, d’Engelse Sterre ende Neptunes sal U. E. (het voorsz. verricht sijnde) 
met het begin van ’t oostemousson op ’t spoedichste weder herrewaerts 
senden, te weten ontrent primo a halff April, gissinge maeckende, datse 
ontrent halff Mayo tot Jacatra weder dienen te wesen, opdat alsdan van daer 
een goede vloote na Mocha ende Suratten gesonden mach worden, soo tot 
stabilatie van dien treffelijeken handel, als omme eenige advantagie op onse 
vyanden te soecken, ’t welck anders niet soud connen geschieden, vermits 
een ander vloote na Patana, Japan ende andre quartieren meergesonden dient, 
ende Bantam daerenboven met de derde vloot beseth moet blyven.

Het sal goet sijn (soo ’t sonder verlet van ’t principaele geschieden can) 
dat Maccasser door twee a drie schepen in ’t wederkeeren herrewaerts aen- 
gedaen worde, omme haer alle mogelijeke affbreuck te doen. Een ander jacht 
dient Solor wel meede aen te doen, om de plaetse van clenichheden te versien 
ende haer te verthonen, doch vooral sullen de vrienden ordre geven, dat Baly 
in ’t wederkeeren herrewaerts door een oft twee jachten aengedaen worde, 
omme van daer te lichten ende totJacatra te brengen sooveel vrouwspersoonen, 
rijs ende hoornbeesten, als den oppercoopman, aldaer wesende, veerdich 
hebben sal ende sonder verlet van tijt becomen can.

Voerder sullen U. E. alle schepen, van de Mollucques, Amboyna ende 
Banda herwaerts comende, belasten, dat Grecy aendoen ende van daer na 
Jacatra brenghen, soo het den tijt toelaet ende de plaetse hebben, alle noot- 
lijckheden die becomen ende voeren connen, als te weeten hoornbeesten, 
balcken, swalpen, plancken, eenige rijs, pady, oock hoenderen, eenden ende 
andersin ts.
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Alsnoch weeten wy niet seecker, hoe noch door wie ons volck in Byma ver
moert ende ’t comptoir berooft is. Als het de gelegentheyt toelaet, dient hier
na vernomen ende revenge genomen te worden.

Voor dese sijnder verscheyde jonequen van Macassar, Java ende andere 
quartieren aen Bourro, Blaeuw, Manipa ende Kilangh geweest, daer die van 
Eran, Lucidi, Combello, Loehoe, Hitto ende andere met haer gaen handelen 
ende apparentlijeken veel nagelen brengen, vermits de jonequen van daer ver- 
trecken sonder gevisiteert te worden. Hiervan sijn verscheyde vruchteloose 
insinuatie gedaen ende den tijt heeft niet toegelaeten d’ executie te doen.

Hierover recommanderen ende bevelen U. E. met een behoorlijeke macht 
de ronde op al de voorsz. plaetsen te laeten doen, doende sonder eenich 
respect met gewelt aentasten, prijs maecken ende vernielen alle goederen ende 
joneken, die daer gevonden moghen werden.

Verleden jaer sijn aen de suytsyde van ’t groot eylandt Banda geweest, te 
weten op Wayer, Ouwendender, Sammer ende and re plaetsen el ff joneken 
van Malacca, Macassar ende Java, dewelcke onse vyanden allderley nootlijck- 
heden toevoeren ende weder veel nooten ende foelye van daer vervoeren, ge- 
lijck oock doen verscheyde andere op de custe van Ceram ende aen Pouloron 
vaerende. Hierover wert U. E. van gelijeken ten hoochsten gerecommandeert 
ende bevoolen alle de voorsz. joneken met behoorlijeke macht sonder eenich 
respect meede aen te tasten, in u gewelt te doen nemen off verbranden laeten, 
nadat gevouchelijck geschieden can. Tot dit ende voorsz. exploict sal U. E. 
met het volck van de schepen Oudt Hoorn, ’t Wapen van Amsterdam, Am
sterdam erft d’andere schepen, die in Amboyna sullen moeten verdubbelen 
ende tot het jongst van ’t mousson aldaer blyven doen mannen de twee gal- 
leyen, in Amboyna wesende, waermeede ende met eenich cleyn vaertuych 
daer beneffens de voorsz. exploicten bequamelijck sullen connen gedaen 
worden. Sijn de galleyen niet claer, laet het dan met de lichtste jachten ende 
eenige boots doen, want sulex in aller manieren gedaen dient.

Ten hoochsten sy U. E. gerecommandeert in Banda te doen brengen, soo 
van Grissy als Amboyna, goede quantiteyt hout tot bouwing van brandtvrye 
huysen, ende den gouverneur van Antzen te assisteren met sulex tot bouwinge 
van deselvige van noode soud mogen hebben. Maeckt dat hieraen niet ge- 
breecke, vermits dese huysen in alder manieren gemaeckt dienen. Isser in Am
boyna geen pannendack over, doet dan de houten solderinge soo dick met 
aerde off sandt beleggen, dat het packhuys brandtvry sy, ende de nooten, 
foelie ende alle provisie daerinne verseeckert bewaert connen worden, mits 
een dack van atap voor de regen daerover maeckende, gelijck de Chynesen 
in Java gewoon sijn te doen.

Debehoorlijeke verlossingesal U. E. in de Molluccos, AmboynaendeBanda
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laeten doen desulcke, die haeren tijt uyt is, ende die hun met redelijcke verbete- 
ringe sullen willen laeten vernoegen, weder opnieuw aennemen, alle garni- 
soenen behoorlijck versterckende voor sooveele eénichsints geschieden can. 
Marthin van der Strenghen, oppercoopman in Banda, issynen tijt geexpireert 
ende verlossinge versoeckende. U. E. sal denselven verlossen ende als opper
coopman weeder in sijn plaetse stellen Jan Carstens, tegen woordich coopman 
op Pouloway, aldaer weder een ander leggende.

Alsoo Guillame van den Heetvelde, voor dese cappiteyn over ’tgarnisoen 
van ’t fort Nassauw op Nera, verleden jaer verlost is, versoect Johan Cogniet 
luytenant van ’tselvige gar nisoen de plaetse. Ons wert getuygenisse gegeven, 
dat hy avancement meriteert. Derhalven sal U. E. deselvige het commande- 
ment over de soldaten van ’t fort Nassauw off Reven ge geven met de naem 
van cappiteyn oft luytenant, na dat U. E. met den raet goetvinden sal, den 
cappiteyn van Pouloway weder op Nera stellende off op Pouloway laetende, 
na dat best geraden vindt.

Alle comptoiren sal U. E. van cooplieden ende assistenten mede behoor
lijck versien, de gouverneurs ende oppercooplieden overal ten hoochsten 
recommanderende alle mogelijcke neersticheyt te doen, omme alle de nagelen, 
nooten ende foelie in haer handen te becomen en voor te comen, datter geen 
door andere vervoert werden, alsoo de Compagnie daeraen ten hoochsten 
gelegen is.

Int geviele, dat die van Lontor tot vreede inclyneerdcn, sal men met haer 
in stilstant van wapenen wel moghen treeden off anders een provisioneel 
verdrach maecken, mits d’aprobatie ende ratificatie op ons welgevallen refe- 
reerende, alsoo meer dan reden is, dat d’articulen off conditie sien, eer wy 
daeraen verbonden worden.

Die van Slamma hebben lange met d’onse (om haer proffijt) een geveynsde 
vreede gehouden ende haer vruchten langhe na d’ Engelsen opgehouden, om 
de sterekste daermeede te payen, welcke geveynstheyt wel straffe meriteert^ 
doch vinden niet geraden, dat U. E. haer sulex van onsentwegen repros- 
schccre, maer houden voor best ’t selvige ongemerekt tot beter occasie t’ over- 
slaen en reserveren, mits dat men nu alle haere nooten ende foelie become.

Eenige Francen, Deenen oft andere Europische natie in de Mollucques, 
Amboyna off Banda rescontrerende, sal U. E. deselvige sondereenich respect 
doen vertrecken, off (des nodich wesende) met gewelt van daer dry ven, sonder 
hun eenige handelinge off gemeenschap by den vyandt, oft daer wy forten 
off contracten hebben, toe te staen. Met de Nederlanders onder de gehoor- 
saemheyt van de hooge mogende heeren Staten Generael wesende ende 
nu op de voorsz. schepen varende, sal U. E. nacomen de placcaten van 
haere hoochmogende ende ordre van onse meesters in sulcker voughen, als
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secretelijck by ons verdragen is, mits de behoorlycke insinuatie eerst doende.
Alsoo verleeden jaer de tijt niet toe en liet, om selffs persoonlijck na de 

Molluccos te vaeren ende sulcx nu meede niet goetgevonden is, oordelen wy 
nodich te wesen ende vinden seer geraden, dat U. E. derwaerts vaere, den 
coninck van Ternate ende synen adel van onsen twegen versoecke, alle forten 
ende comptoiren visitere, overal goede ordre stelle, d’alliantie oft verbont 
continueere tot augmentatie van onderlinghe vrientschap ende goede affectie, 
den coninck van Ternaten ter gelegener tijt verhaelende, hoe wy verstaen 
hebben, dat de Machianesen voorleeden jaer (twijffelende, oft wy tegen 
d’ Engelsen souden connen bestaen) veel nagelen tegen de compste van 
d’ Engelsen opgehouden ende ons onthouden, oft andersints vervoert hebben, 
’t welck tegen ’t onderlinge verhoudt ende vrientschap strijt. Derhalven dat 
het de coninck ende synen adel gelieve daerinne behoorlijeken te versien.

Boven de werekelijeke grootc faulten over lange door d’ onse in de Mol
luccos met fortificeeren en civiliseeren begaen, heeft men hem verleden jaer 
tot groot nadeel van de generaele Compagnie wederom me soo verde laeten 
inleyden, datter op Caleamatte een nieuw fort begost ende nieuw garnisoen 
geleyt is onder de pretext, dat de Ternatanen daerdoor te beter de nagelen 
souden connen plucken. Doch, alsoo het in effect is, omdat sylieden het lant 
te veyliger souden mogen beplanten ende ons te beter connen derven, ver
staen wy geensints,.dat men van des Compagnies wegen eenige oncosten tot 
versterekinge van Caleamatte doe. Willen ’t de Ternatanen niet voltreckcn, 
dat sy ’t laeten, ende ’t garnisoen van Maleyo weder met het vo’ck van 
Caleamatte versterekt worde! Dit verstaen wy, dat behoort te geschieden, 
soo de Ternatanen Caleamatte niet behoorlijck sonder des Compagnies lasten 
voltrecken ende byaldien de leveringe van de nagelen aen de Generaele 
Compagnie niet beter dan voor desen voirderen ende doen effectueeren, 
voorcomende, datter geen meer van de Molluccos, Loehoe, Combello noch 
omleggende quartieren vervoert werden. Watter met den generael Reael van 
den coninck van Ternaten aen die van Loehoe geschreven is, hebben wel 
verstaen; ’t is een doeckjen voor ’t bloeden. Dat de contraventeurs exem- 
plaerlijck gestraft ende de goede men in ge van den coninck ende synen adel 
daermeede bevesticht worde, opdat wy geen praetgiens meer, maer ’t effect 
van onse contracten ende haere beloften becomen. De commandeur Lam 
advyseert, dat het beter waere Marieco dan Caleamatte te verlaeten. D’ eene 
plaets is soo dienstich ende ondienstich als d’ andere; precyse ordre van de 
lichtinge vinden voor dees tijt niet geraden van d’een noch d’ander te geven. 
Op volgende consideratien sullen U. E. (na gelegentheyt van saecken) hun 
dienaengaende reguleren, de Ternatanen met aller beleeftheyt verthoonende, 
soo sy het plucken ende de leveringe van de nagelen aen d’ onse niet meer
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dan tot noch toe behartigen, dat eyntlijck genootsaeckt worden sullen veele 
van de wijtuytgebreyde garnisoenen in te trecken, opdat wy ende sy onder 
de lasten niet en vallen.

T’ onser compste in de Mollucques waeren de Ternatanen geheel swack 
ende gants verstroyt. Sy sijn van d’ onse weder byeen gebracht, opgeholpen 
ende soo groot gemaeckt, oft door ons soo groot geworden, dat ons overt hooft 
gewassen, ende wy by haer in cleynachtinge sijn. Dit is haer nietgenoech, 
want nu trachten sy ons te slyten off haer van ons ontsach t’ontlasten, zeer 
wel weetende, dat d’excessive oncosten sonder de prouffyten van de nagelen 
ons niet groot inaecken, maer t’ onder houden sullen.

Haere maniere van doen sullen hier niet verhalen, maer U. E. recomman
deren daertegen soo cloecken beleyt te werck te leggen, dat haerdisseyn niet 
alleene met een soete ongevoelijcke hardicheyt gestudt, maer de Generale 
Compagnie van de lange geleden excessive oncosten oock ontlast worde ende 
de vruchten van haere arbeyt, gestort bloet ende groote gedaene excessive on
costen becomen. Dit sal geschieden ende noch meer, als de saecken soo be
leyt ende gedirigeert worden, dat het nagelplucken beter waergenomen, alle 
de nagelen volgens accoort aen de Generale Compagnie alleen gelevcrt ende 
de voorneemste off gemeene fortificatie sonder haer lasten gedaen worde. 
Verscheyde manieren ende wegen sijnder daerdoor hiertoe comen connen. 
U. E. verstan dt ende ervarenheyt gelieve die waer te nemen ende d’onse na 
den eysch goede onderrichtinge te doen.

Aen den coninck van Ternaten sal U. E. op sijn aencompste in de Molluc- 
ques van onsentwegen een redelijcke vereeringhe doen, met aller beleeftheyt 
excuserende, hoe ende wacrdoor selffs voor dees tijt derwaerts niet hebbe 
connen vaeren, onse goede genegentheyt t’ hemwaerts na behooren vercla- 
rende, gelijck meede wat in dese quartieren gepasseert is, sonder voor d’ eerste 
reys van voorsz. swaricheyt te spreken, alsoo d’ occasie daertoe waergenomen 
dient.

U. E. sal oock ordre geven, dat in de Mollucques op alle forten bequame 
brandtvrye huysen gemaeckt worden, daerinnede nagelen, coopmanschappen 
ende alle provisie voor brandt verseeckert mogen wesen. Zijnder geen pannen 
tot dack te becomen, dat men de solderingh met eerde off sandt bedecke ende 
voor de regen een dack van atap daer over maecke.

De schepen, die wy provisionelijck destineren tot op ’t jonekste van ’t 
oostemousson innewaerts teblyven, namentlijck de Morgensterree den Arendt 
ende d’ Expeditie, dienen alle drie in Amboyna verdubbelt te worden; ’tgeene 
daertoe nodich is, sal U. E. versorghen dat medegenomen werde, ende een 
van dese dient na Xula om sagu voor de Mollucques gesonden.

De vrienden sullen in Amboyna ordre geven, dat daer continueerlijck son-
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pannen off tichelen tot dack ende oock 
omme Banda daermeedc te versien, soo

der ophouden groote menichte van 
steen tot huysen gemaeckt worde, 
haest doenlij eken sy.

Door seeckere Japanders is ons aengedient, datter iwers in Amboyna een 
rijcke silvermyne soude wesen. Op haer vertooch ende versoeck sijn voor desc 
met onse licentie 20 Japanders derrewaerts gevaeren. U. E. sal goet regard 
nemen wat van de saecke sy ende de Japanders daertoe oft elders ten besten 
dienste van de Compagnie gebruycken.

Aen den heer Speult, gouverneur in Amboyna, hebben voor dese ordre ge
geven aldaer een bequaem sieckenhuys ende schoole te bouwen. D’ ordre 
confirmeren andermael, ende sal U. E. de goede handt daeraen houden, dat 
het effect sortere.

Boven den predicant Danckaert ende verscheyde voorlesers, in Amboyna 
wesende, hebben nu cortelinge wederomme drie andere derrewaerts gesonden 
ende oock ordre gegeven, dat men in dienste van de Generale Compagnie aen- 
neme de voorneemste Amboyneesse kinderen, die lesen ende schryven con- 
nen, om alle plaetsen meteen offmeerbequaemepersoonen tot handthavinge 
ende voortplantinge van de Christelijcke religie te versien. Wy recommanderen 
ende bevelen by dese, dat hieraen de goede handt gehouden worde; dat men 
op alle d’eylanden ende dorpen, onder onse gehoorsaemheyt staende, een 
bequaem persoon off meer sende ende continueelijck houde, soo wel van onse 
voorlesers als andere persoonen ende Amboyneesse kinderen, tot handthavinge 
ende voortplantinge van de Christelijcke religie; expresselijck begeerende dat 
men hierinne d’ oncosten niet en ontsie, maer insonderheyt lette daertoe al- 
sulcke persoonen te gebruycken, die vooral goet ende stichtich van leven zijn.

In Bathjan sijn veel Sabouwers, die de name van Christenen voeren, maer 
worden in ’t minste niet onderwesen, geleert noch gestiert. Men weet er van 
bidden noch leeren (wel te verstaen onder de Sabouwers, die Christenen ge- 
noempt worden, alsoo het ordinarie gebet ’s morgens ende ’savonts onder de 
soldaeten gedaen wort). Daer is kercke noch vergaderinge. Hierover hebbe 
verleden jaer aen den oppercoopman aldaer belast een kercke te doen maecken. 
Is ’t niet gedaen, laet sulcx voortgaen. Een voorleser goet van leven, die de 
Maleyse tale can off genegen is ende bequaem sy, om die te leeren, sal U. E. 
derwaerts senden, alsoo degeene, die wy daer lieten, liever een soldaet oft 
stierman waere.

De meeninge is (gelijck U. E. weet) toecomende jaer (soo het Godt gelieft) 
een goet leeger in Banda te velde te brengen en dat in November off Decem
ber 1620, omme t’onderstaen, off men dien oorloch tot een goet eynde can 
brenghen. De gouverneurs van Banda, Amboyna ende de Mollucques sal 
U. E. hiervan verwittigen ende overal ordre geven, dat daertoe alle preparaten
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gedaen ende alle nootlijckheden bereyt worden, mits dat die van de Molhic- 
ques ende Amboyna tegen voorsz. tijt alsulcken secoers na Banda senden, 
als uytmaecken connen. Weest oock gedachtich met den eersten rontsomme 
’t groot eylandt Banda ende Puloron te doen diepen, opdat van alles goede 
kennisse becomen ende onse vyanden suspens blyven. De voorsz. ordre schijnt 
meede te brenghen, al oft niet nodich waere, dat de schepen Amsterdam, ’t 
Wapen van Amsterdam, de Morgensterre, den Arendt ende d’ Expeditie tijt- 
lijcken herwaerts keerden, maer hiertegen dient geconsidereert, dat noch 
suspens blyven, off het toecomende drooghe mousson Bantam met gewelt 
aentasten, off de plaetse gelijck voor dese beseth houden sullen. Wort er ge- 
resolveert te landen, hoe stercker sulcx geschiet, dies te beter sal’t wesen. 
Daeromme sal men in de Mollucques, Amboyna noch Banda geen andere 
schepen noch volck ophouden, dan daer nodich van doen sijn, ende tijtlijck 
herrewaerts senden die men daer ontberen can.

U. E. sy insonderheyt meede gerecommandeert Pouloway rijckelijck van 
waterleggers te versien, alsmeede stofte om houte waterbacken ende steenen 
cisternen. Die plaetse dient van alsulcke fustagie versien, dat d’ onse in de 
regen tijt sooveel water connen berghen, dat een geheel drooch mousson wel 
versien blyven.

In ’t wederkeeren van de schepen herrewaerts, sullen U. E. ordre geven, 
dat alle lichte schepen de reede van Japara weder aendoen om die van den 
Mattaram in passant alle meugelijcke affbreuck te doen ende die reede onveyl 
te houden, ’t en waere dat interim van ons andere ordre bequaemen.

Eertijts isser met de coninck van Botton een seecker contract gemaect, 
daerop niet gevolcht is. Wy vinden goet, dat men de vrientschap onderhoude 
ende ter gelegener tijt ondersoecke, off men vandaer eenige slaven becomen 
can; insgelijcx dat men met alle beleeftheyt by de coninck vervoirdere, dat 
hy eenich volck na Nera off Puloway sende, omme nooten ende foelye te 
plucken ende die voor geit ende deden aen d’ onse te vercoopen, waeraen 
sylieden groot proffijt genieten ende de Generaele Compagnie oock dienst 
geschieden sal.

By dese gaet monster van seeckere schulpen off hoornkens in Botton val
lende door Nieuroode van Siam gesonden, alwaer de 3000 stucx een maes 
Syams off 7 stuyvers gelden. Een geheel schip vol is hy daervan eyschende.

Op Maleyo sijn leggende 16 metale halve cartouwen, behalven verscheyde 
andere metale stucken. Acht daervan hebben herrewaerts ontboden, doch 
alsoo tsedert met het schip Bantam becomen hebben het metale geschut 
van de gesie eten schepen d’ Oude Maen ende Vlissinghe, sal U. E. wel 10 
off 12 metalen halve cartouwen op Maleyo mogen laeten ende d’ andere 
lichten.
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391. FIRANDO.
AEN JAECQUES SPECX, DEN HEER GOUVERNEUR HOUTMAN MEDE

GEGEVEN, OM OVER DE MOLLUCQUES NA JAPAN 
GESONDEN TE WORDEN, 28 FEBR. 1620.

Den 10 December is hier by onse vloote Godt loff wel aengecomen het 
schip de Galiassè ende den 16 ditto het schip Bantam, wacrdoor ontfanghen 
hebbe U. E. missive van den 2 October ende 4 November 1619, daerop dese 
cortelinge dienen sal. Hoewel ontfanghen sijn de cargasoenen, door U. E. in 
de voorsz. schepen gescheept, de Vliegende Boodc met de jonckcn hebben 
tot noch toe niet vernomen. D’ Almogende wil haer meede in salvo geleyden,

De Mollucques sijn noch niet wel versien van cruyt; hondert vaten hebben 
met St. Michicl derwaerts gesonden; van Amboyna sal U. E. sooveele meer 
beschicken, als doenlijck sy.

De vrienden sy ten hoochsten gerecommandeert herwaerts te senden 
omme voort naer ’t patrya gesonden te worden alle d’ originele contracten 
voor dese met die van de Molluccos, Amboyna, Banda, Hittoe, Loehoe, Com- 
bello ende andere gemaeckt, soo in Malleys als Duyts, by de coninck van 
Ternate ende orangcays geteeckent. Dit dient geentsins naergelaeten, want 
de Mayores deselvige hoochnodich van doen hebben.

Zeer lange ende dickwils hebben de heeren Mayores seer ernstelijck ende 
heftich geschreven, om verscheyde oude logie- ende scheepsboecken, inson- 
derheyt seeckere boecken van de Mollucques, welcke tot noch toe niet vol- 
comen gesonden sijn. Hierover sal U. E. overal neerstelijck vernemen wat 
boecken datter sijn, ende deselvige aen de Mayores senden.

Alle het loodt in de schepen innewaerts wesende, sal U. E. doen over
schepen in de drie schepen na Cabo de Spirito Santo varende, om in Firando 
vercocht ende ten besten gebeneficeert te werden.

Den Arendt heeft last Byma aen te doen, om vandaer na Amboyna te 
brenghen de Chyneesse joneken, die daer gemeinelijck om sappon vaeren. 
Compt het gelegen, sal U. E. in passant door een jacht vernemen laeten, off 
sulex gedaen sy. Is ’t niet gedaen, laet het doen sonder toe te staen, dat de 
Chynesen in ’t minste beschadicht worden, mits dat men haer weder lyber 
en vry van Amboyna na Chyna laet keeren, want dese ordre gegeven wert, 
om de Chynesen te doen sien, wat voirdeel voor haer in Amboyna te doen sy, 
om hun daerdoor aldaer goetwillich te trecken.

Aldus gedaen in ’t schip Nieuw Bantam, leggende by de vloote onder 
Poulo Panjangh ontrent Bantam adi 28 February anno 1620.
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gelijck oock de schepen de Swaen ende de Maen ende joncke door U. E. na 
Mollucco gedestineert. Met alle dese provisie ende ’t geene wy tot Jacatra 
becomen hebben, sullen alle de forten h eerlij eken versien wesen, ja beter 
dan oyt voor dese.

’t Is my leet, dat de Vliegende Boode verleden jaer na Cochinchyna niet 
voort en voer, maer by de vloote in Manilha gesonden wierd. Doch meer ver
wondert my, dat den raet in Firando soo langhe ende soo ernstelijck op 
ongefondeerde conjectuere suspens geweest is, om een schip na Cochin- 
china, dat soo lange ende soo ernstelijck bevolen hadden, te destineren. Voor- 
waer ghy sijt alle te saemen daerinne seer qualijck beraden geweest. Godt sy 
geloofd ende seer lieff is het my, dat den raet eyntlijcken noch beter bedacht 
is geworden ende geresolveert heeft het schip den Engel met een cappitael 
van ontrent ƒ200.000 na Cochinchyna te senden. D’Almogende wil’tselvige 
geluck ende behouden reys verleenen. Meest alle de syde waeren (in ’t vader- 
landt dienstich), welck vandaer snit moghen becomen, sal U. E. na Jacatra 
senden, omme vandaer naer ’t patrya gesonden te moghen werden. Laet dit 
niet nae, want alsoo de Mayores dit jaer 16 treffelijcke schepen ende veel 
geit herwaerts gesonden hebben, daervan van d’ uytrustinge ontrent44 tonnen 
goudt beloopt, dienen daer tegen ’t naeste jaer weder groote rijcke retoeren 
overgesonden te werden.

Voorder sy U. E. gerecommandeert ende ten hoochsten bevolen goede 
ordre te stellen, omme de Chynesen t’ induceren ende bewegen, dat haere 
waeren tot Jacatra brengen ende niet in Cochinchina, Patana noch elders, 
alsoo het voor ons tot Jacatra beter gelegen compt ende de zydewaeren veel 
eer vandaer naer ’t patrya gesonden connen werden.

Wy sijn van meninge den handel tot Jacatra te stabileren ende sullen daer 
tot dien eynde geit ende goederen tegen de compste van de Chynesen hou
den. Doet hiertoe alle mogelijeke neersticheyt, want de Compagnie dateraen 
grooten dienst geschieden sal.

Soo langhe de Chyneesse handel niet tot Jacatra gestabileert zy, sullen de 
vrienden aldaer opcoopen ende herrewaerts senden groote menichte goede, 
versche radicx China, oock eenige rubarber ende andere droghe monsters, 
maer niet veele, want alle de rubarber, voor dese naer ’t patrya gesonden, 
bedurven overgecomen is.

Dat de Fiw* met 16.000 realen van Poulo Condor na Siam gedestineert waere, 
om in die quartieren gebruyct te worden, is ineede wel gedaen, insgelijcx dat 
derwaerts met de jonequen noch senden soud 10.000 realen in spetie ende 
andere coopmanschappen, want meer isser van noode. Verleeden jaer hadden 
na Patana gesonden 214.000 realen, behalven goede pertye deden voor Pa
tana ende Syam. 144.000 sijn daervan in Patana wel aengecomen ende daer
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gehouden, maer 70.000 ende cleeden voor Patana ende Syam, die met de 
Seewolff op ’t joncxste van ’t mousson gesonden wierden, sijn door contrarie 
wint wedergekeert, soodat bet comptoir van Syam t’ onser leetwesen ende tot 
groot nadeel van de Compagnie onversien gebleven is. ’t Is ons lieff, dat alle 
de campher door U. E. opgecocht sy. Wy hebben daervan naer ’t patrya ge
sonden sooveele daer jaerlijcx na d’ advysen van de heeren Mayores vertiert 
can worden. De reste sal na Mocha, Suratten ende de Custe van Coromandel 
gesonden worden, ende sal U. E. continueeren daervan sooveele op te coopen 
ende herwaerts senden als becomen can, insgelijcx het ordinarie ontboden 
yser ende een weynich cooper, om tot monster naer ’t patrya te senden, want 
hier geen en hebben. Musqus begeren de Mayores wel te hebben, als de fyne 
voor 5 gulden d’once becomen moghen, wel te verstaen een catty voor 16 
oneen gereeckent, ende de geconfyte gember a 5 oft 6 stuyvers ’t pont, maer 
anders niet.

Vermits de syde door U. E. sonder papier in vochtige cassen seer qualijck 
gepackt was ende nootlijck soo voortgesonden most werden, isser veele seer 
qualijck geconditionneert overgecomen. Derhalven sult alle sydewaeren wel 
besorghen in drooge cassen, wel dick met wit pampier doen packen, ende geen 
g’olijt oft ander couleurt pampier daerby doen, want de syde daervan gepleckt 
ende van buyten ongesien wort. Irf’t patrya is de rouwe syde vercocht a 35 st. 
6 d. ’t pont, de poil 41 st., de getwernde 39 st. 6 d., alles op 24 maenden, te 
rabatteeren tegen 8 parcento.

Japanders sal men continueeren jaerlijcx sooveele te senden, als na gelegent- 
heyt geschieden can, maer insonderheyt sal U. E. neersticheyt doen om na 
Jacatra menichte van Chynesen te senden, want die tot opbouwinge van de 
generaele rendevouz seer nodich van doen hebben. Daer is sulck een werek 
begost, dat apparent is, in seven jaeren niet voltrocken worden sal.

Wy verstaen, dat d’Engelsen aen den keyser van Japan tegen ons schrifte- 
lijck seeckere calumnieuse dachten gedaen hebben. U. E. sal wel doen ende 
senden ons daervan autentijeke copye, in Japan geschreven, offd’originele 
selffs (soo die becomen can), met een translaet in onse taele daerby; ons sal 
daeraen vrientschap, ende de Compagnie dienst geschieden.

Voor de bassen door Brouwer van de heeren van Firando meedegenomen, 
als de falcoens met den Swerten Leeuw gesonden, is noch geen retoer, ja geen 
antwoort gecomen. De vrienden hebben oock geen ongelijck, gerefuseert te 
hebben de twee metale stucxkens op den Engel leggende, want wy overal 
wel expres verbooden hebben nieuwers geen geschut te verschencken ende 
vercoopen, noch vermangelen, ’t welck by desen andermael confirmeeren, 
doch soo nootlijck een stucxken oft twee tot retoer aen de heeren van 
Firando gegeven dient, sal U. E. de voorsz. twee metale stucxkens van den
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Engel daertoe gebruycken, maer doet het niet, soo sulcx eenichsints verby 
moocht, ende op nieuws belasten ende verbieden U. E. ende alle andere by 
dese wel expresselijck geen beloften van geschut meer te doen, geen last aen 
te nemen om dat te versoecken, veel min iets tot dien eynde aen de Mayores 
off ons te senden, noch geen geschut van schepen te lichten ende vercoopen, 
verruylen noch verschencken. Sendt oock geen meer geschut, bassen noch 
andere amonitie van oorloge na Syam noch elders, om te vercoopen. Wy 
verstaen dat U. E. van de gesleeten schepen veel geschut aldaer gehouden 
heeft; stilt wel doen ende alles met eerste gelegentheyt herwaerts senden, 
sonder daervan iets te vercoopen.

Dese gaet met drie schepen, die wy goet gevonden hebben van Amboyna 
te doen senden na Cabo de Spirito Santo, om aldaer waer te nemen de Spaense 
silverschepen van Aquapulco na Manilha vaerende. Godt geve, dat die be
comen moghen! Hebben haer gelast den vyandt missende, ofte soo met den 
buyt over de Molluccos herwaerts niet connen comen, dat dan na Firando 
loopen. By U. E. comende, sal de voorsz. schepen volladen met schoone, witte 
rijs, boonen, arack, campher, iser, waterpotten ende lonten in ’t begin van 
’t noordenmousson weeder na de Molhicques off na Jacatra senden, gelijck 
wy naer dese van hier over Patana met andere advyseren sullen. Vooreersten 
sult geen cruyt meer senden, alsoo onse schepen ende forten nu wel versien 
sijn, noch oock geen speek, vis noch broot, want dese waeren seer bederven 
ende van ’t patrya goet gerieff verhoopen te becomen. De rijs van Japan is 
schoon, maer vry wat diere. Nieuroode advyseert, dat men in Syam, Cam
bodja ende omleggende quartieren on gelijck beter coop groote menichte van 
rijs becomen can, waerovervan meninge sijn sulcx eens te doen ondersoecken. 
Alle onse forten ende schepen sijn gants onversien van lonten. Tot Jacatra 
sijn jaer en dach daeromme seer verlegen geweest. Derhalven sult ons groote 
quantiteyt oncostelijcke londt senden. Schoon hout can na gelegentheyt niet 
te veel gesonden worden.

Dat by den raet goetgevonden sy Lenardt'Camps in U. E. plaetse succe- 
dere, is ons aengenaem ende continueeren by’ dese, alsoo vertrouwen, sich 
daerinne wel quyten sal. Over Patana sullen hem commissie senden, de plaetse 
met alsulcke authoriteyt te becleeden, als U. E. gedaen heeft. Met de naeste 
schepen sullen U. E. met syne lange verwachte reeckeninge verwachten ende, 
opdat met eere ende contentement keere, senden nevensgaende acte. Ge- 
bruyckt die ter gelegener tijt na behooren, andere haer eere oock gevende, 
gelijck tot noch toe seer wel gedaen heeft.

Adi 28 Febr., anno 1620 in ’t schip Nieuw Bantam leggende, geset onder 
Poulo Panjangh.
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392. — MALEYO.
AEN DEN COMMANDEUR LAM MET DEN HEER HOUTMAN GESCHREVEN, 

28 FEBR. 1620.

393. _ MALEYO,
AEN GRIJPH, 28 FEBR. 1620.

’t Vorenstaende is copye van onse jonkste, waervan d’ inhoude confirmeren. 
Tsedert hebben van d’ Engelsen niet anders vernomen, waerover goetge- 
vonden is, wederomme een vloote van seven schepen innewaerts te senden 
op avontuyre, o ff eenige Engelsen achter Java om derwaerts gevaeren souden 
moghen wesen. Tot opcoop van nagelen, nooten ende foelye senden daer- 
meede 48.000 realen in spetie. Alles is aen den heer gouverneur Speult in 
Amboyna gedirigeert, gelijck mede pertye rijs ende andere provisie, omme 
vandaer na behooren verdeylt te worden. Heeft U. E. geit off iets anders van 
noode, advyseert sulcx op Amboyna, opdat met eerste gelegentheyt versien 
worde, ende laet niet alle mogelijcke neersticheyt te doen, omme ons dit aen- 
staende mousson groote quantiteyt nagelen te senden, alsoo deselvige hooch- 
nodich van doen hebben.

In ’t schip Bantam, adi 28 Febr. anno 1620.

V
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Tsedert onse jonckste, daervan by dese copye gaet, sijn hier Godt loff van 
’t patrya wel aengecomen de schepen den Witten Beer ende de Hoofre. Maer 
van d’Engelsen hebben niet anders vernomen, waerover goetgevonden is, 
wederomme een vloote van seven schepen innewaerts te senden opavontuyr, 
off eenige Engelsen ach ter Java om derwaerts gevaeren souden moghen wesen, 
met ordre, dat met het eerste van 't oostemousson weder herrewaerts keeren, 
om dan om de West te gaen ende elders gebruyckt te moghen worden, mits 
dat men de tocht op Banda voor dit jaer uytstelle. D’ heer Houtman gaet als 
overhooft met dese vloote om de visite te doen ende op alles goede ordre te 
stellen; ’t geene goetgevonden hebben Sijn E. te recommanderen en bevelen, 
gelijck meede de gouverneurs van de Mollucques, Amboyna ende Banda, sal 
U. E. per nevensgaende instructie sien. U. E. gelieve naer te comen sulcx hem 
aengaet ende de welstant van de Generaele Compagnie soud moghen ver- 
eyschen, mits ons van alles goede advysen gevende.

In ’t schip Nieuw Bantham leggende, geset by de vloote onder Pulo Pan- 
jangh, adi 28 Febr. anno 1620.
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394. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR SPEÜLT, PER DEN HEER HOUTMAN 

GESCHREVEN, 28 FEBR. 1620.

De nevensgaende sijn copyen van cl’ onse gesonden met de schepen Am
sterdam ende den Ar ent, waervan d’ inhoude confirmeren. Tsedert sijn hier 
naer ’tpatrya vertrocken de schepen Dordrecht, Westvrieslandtende d’ Oran- 
geboom ende vandaer Godt loff wel aengecomen de schepen den Witten Beer 
ende de Hoope. De Heere wil de resterende meede behouden geleyden I Van 
d' Engelsen hebben noch geen andere tydinge becomen, waerover goetge- 
vonden is wederomme een vloote van seven schepen innewaerts te senden 
op avontuyr, off eenige Engelsen achter Java om derrewacrts gevaeren souden 
moghen wesen met ordre, dat met het eerste van ’t oostemousson weder 
herrewaerts keeren, om dan om de West te gaen ende elders gebruyckt te 
worden, mits dat men de tocht op Banda voor dit jaer uytstelle. D’ heer 
Houtman gaet als overhooft met dese vloote, omme de visite te doen ende op 
alles goede ordre te stellen; ’t geene goetgevonden hebben sijn E. te recom
manderen en bevelen, gelijck meede de gouverneurs van de Mollucques, Am
boyna ende Banda sal U. E. per nevensgaende instructie sien. U. E. gelieve 
naer te comen sulcx hem aengaet ende de welstandt van de generale Com
pagnie soud moghen vereyschen, mits ons van alles goede advysen gevende.

Met de voorsz. schepen, als namentlijck Walcheren, de Bergerboot, teMor- 
gensterre, de Neptunes, d’ engelse Sterre, d’ Expeditie ende de Hondt senden 
U. E. 48.000 realen in spetie met eenige rijs ende andere provisie tot opcoop 
van nagelen, nooten ende foelye ende omme naer behooren verdeylt te 
worden. Derhalven sal U. E. daervan na de Mollucques ende Banda senden 
’t gene derven can sonder overvloet te houden ende andere gebreck telaeten 
lyden, waeraen ons vrientschap ende de Compagnie dienst geschieden sal.

Ten overvloet sy U.E. wederomme gerecommandeert alle mogelijckeneer- 
sticheyt te doen, om voor te comen, datter geen nagelen door vrembdelinghen 
vervoert werden, ende ons het aenstaende mousson sooveele te senden als 
doenlijeken is, want behalven de retoeren naer ’t patrya geerne een goede 
pertye na Mocha ende Suratten senden souden.

De predicant Danckaert heeft syne verlossinge aen ons versocht. Ende, 
alsoo gaerne saegen, dat langer in synen dienst continueerden, sy U. E. ge
recommandeert denselven, soo ’t doenlijeken is, daertoe te bewegen, niet- 
tegenstaende alsnu verscheyde voorlesers derwaerts gesonden sijn, alsoo alle 
plaetsen geerne wel versien sagen.

Actum in ’t schip Nieuwt Bantam leggende ontrent Poulo Panjangh, adi 
28 Febr. anno 1620.
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396. — BANDA.
AEN DEN GOUVERNEUR WILLEM VAN ANTZEN, PER DEN HEER 

HOUTMAN GESCHREVEN, 28 FEBR. 1620.

395. — AMBOYNA.
AEN DEN PREDICANT DANCKAERT, 28 FEBR. 1620.

i

Tsedert onse jonckste, daervan by dese copye gaet, sijn hier Godt loff van 
’t patrya wel aengecomen de schepen den Witten Beer ende de Hoofre> maer 
van d' Engelsen hebben niet anders vernomen, waerover goetgevonden is,

Alhoewel de myne van den 8 December 1619 sonder notabile supstantie 
is, hebbe evenwel niet willen naerlaeten U. E. daervan copye te senden, omme 
myne groetenisse meteen daerby te vernieuwen ende U. E. andermael te 
recommanderen ende versoecken syne lofflijeke aengevangene dienst soo licht 
noch soo haest niet te begeven, maer hem weder een redelijeke goede tijt op- 
nieuws te verbinden ter eeren Godes, dienst van 't vaderlant ende voortplan- 
tingevan de waere Christelijcke religie. Hiermeede sal U. E. syne eerwaerdige 
ouders ongelijck meerder eere, gehoorsaemheyt ende dienst doen, dan o ffsich 
corporaliter by haer transporteerde. Ick sal niet breeder hiervan sijn, maer 
my geheelijck verlaeten, dat in synen goeden dienst ende iver gelijck voor 
dese continueeren sal.

Met den Arendt is innewaerts gevaeren (vry wat tegen sijn gemoet) eenen 
Jacob Anthonisz. voorleser, sijnde een persoon, die seer goede gaven heeft, 
maer gesaticheyt gebreect. Wil U. E. gebeden hebben denselven ende oock 
de twee andere voorlesers, met dese schepen vaerende, ten besten ’t onder
richten ende te voirderen, datse aldaer op de dorpen ende eylanden, onder 
onse gehoorsaemheyt staende, gehouden ende gebruyct worden ter eeren 
Godes, voortplantinge van de Christelijcke religie ende welstant van ’t vader
lant. Dese drie persoonen senden wy, omdat dies te beter alle plaetsen 
gestadelijck beseth ende wel versien mogen worden, want ick ach te daer 
ongelijck meer dienst dan op de schepen doen sullen. Met een seer gepas
sioneerde instantie heeft Jacob Anthonisz. aengehouden, om tot Jacatra te 
mogen continueeren, daerover syne requeste den raet verthoont ende gecom- 
municeert is, ende op de saecke herlet wesende, wierd andermael verstaen, 
sijn gepassioneert versoeck niet t’ accorderen, maer dat voortvaeren ende 
Baly aendoen soude, om daer sijn portuer te soecken.

In ’t schip BantJiani, ontrent Pulo Panjangh, adi 28 Febr. 1620.
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397. — BANDA.
AEN VAN DER STRENGEN, PER DEN HEER HOUTMAN GESCHREVEN, 

28 FE BR. 1620.

Nevens desc gaet copye van d’ onse per ’t schip Amsterdam gesonden, waer- 
van d’inhoude confirmeren. Tsedert hebben geen andere tydinge van d’En- 
gelsen vernomen, waerover selffs (gelijck gaerne gedaen hadde) niet hebbe 
moghen innewaerts vaeren, maer is goetgevonden d’ heer Houtman met een 
vloote van seven schepen derwaerts tesenden op avontuyr, off achter Java om 
eenige Engelsen innewaerts gevaeren waeren, met ordre, soo daer geene ver
nemen, dat de vloote op ’t spoedichste wederkeere. Derhalven sal U. E. date- 
lijck in de schepen Iaden alle de nooten ende foelye, die gereet is hebbende, 
voorder alle uytterste debvoir doende, omme sooveel nooten ende foelie op 
te coopen ende op ’t jonckst van ’t oostemousson herrewaerts te senden, als 
doenlijcken is. De schepen, daertoe van node wesende, sullen door d’heer 
Houtman tot dien eynde expresselijck aldaer gelaten worden. Met de voorsz.

wederomme een vloote van seven schepen innewaerts tesendenopavontuyr, 
off eenige Engelsen achter Java om derrewaerts gevaeren souden moghen 
wesen met ordre, dat met het eerste van ’t oostemousson weder herrewaerts 
keeren, om dan om de West te gaen ende elders gebruyckt te worden, mits 
dat men de tocht op Banda voor dit jaer uytstelle. D’ heer Houtman gaet als 
overhooft met dese vloote om de visite te doen ende op alles goede ordre te 
stellen; ’tgeene goetgevonden hebben sijn E. te recommanderen en bevelen, 
gelijck meede de gouverneurs van de Mollucques, Amboyna ende Banda, sal 
U. E. per nevensgaende instructie sien. U. E. gelieve naer te comen sulcx 
hem aengaet ende de welstant van de generaele Compagnie soud moghen 
vereyschen, mits ons van alles goede advysen gevende.

Ten overvloet zy U. E. andermael ten hoochsten gerecommandeert alle 
mogelijcke neersticheyt te doen ende doen doen omme ons soo groote quan- 
titeyt nooten ende foelye te senden als mogelijck is, want daeromme seer 
verlegen syn. In ’t patrya sijn alle de nooten ende foelye door de Mayores 
vercocht ende boven ’t geene derwaerts gesonden dient, souden geerne een 
goede quantiteyt na Mocha, Suratten ende de custe van Coromandel senden, 
waertoe veele van nooden is. Dit doende, sal ons sonderlinge vrientschap 
ende de Compagnie grooten dienst geschieden.

In ’t schip Nieuw Bantam geset onder Poulo Panjangh, adi 28 Febr. anno 
1620.
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lek hadde wel verhoopt, dit jaer personelijck met een goede macht na Banda 
te vaeren, dan vermits geen andere tydinge vande resterende Engelsche sche
pen vernemen, can ’t niet geschieden ende is goet gevonden d’ heer Houtman 
meteen vloote van seven schepen innewaerts te senden, omme de visite te 
doen ende volgens onse instructie op alles goede ordre te stellen, ende alsoo 
Marten van der Strengen versocht heeft van Banda verlost temoghen worden, 
presenterende de Compagnie elders te dienen, hebben wy den voorsz. heer 
Houtman belast van der Strengen te verlossen ende U. E. als oppercoopman 
in sijn plaetse te stellen.

Hierover recommanderen U. E. wederomme ten alderhoochste alle moge-

U. E. aengename van den 4 April 1619 hebbe wel ontfangen ende sijn ver- 
soeck verstaen. Ende, alsoo van U. E. persoone niet dan alle goede getuych- 
nisse vernemen, hebben wy aen d’ heer Houtman, onsen raet, ordre gegeven, 
U. E. in ’t voorvallende voor andere te prefereren en na merite t’ avanceren. 
Derhalven sal sich aen de voorsz. heere Houtman adresseren, alsoo Sijn E. last 
ende commissie heeft, om van onsentwegen overal behoorlijck ordre te stellen.

Adi 28 Febr. anno 1620, in ’t schip Bantam.

398. — BANDA.
AEN DEN LUYTENANT JOHAN COIGNET, 28 FEBR. 1620.

399. — POULOWAY.
AEN JAN CARSTENS, 28 FEBR: 1620.
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seven schepen senden wederomme tot opcoop van nagelen, nooten ende 
foelye 48.000 realen in spetie, pertye rijs ende andere goederen. Alles is aen 
d’ heer Speult in Amboyna gedirygeert. ’t Ge.ene U. E. van node heeft, sal 
derwaerts advyseeren, opdat versien worde ende aldaer in geen gebreck ge- 
raecke.

Op U. E. versoeck, omme de Compagnie elders te dienen, hebben d’ heer 
Houtman gelast U. E. van Banda te verlossen ende Jan Carstens als opper
coopman in sijn plaetse te leggen. Derhalven sal U. E. syne boecken claer 
maecken ende sich aen d’ heer Houtman adresseren, mitsgaders Sijn E. ordre 
naercomen.

In ’t schip Bantham leggende onder Poulo Panjangh omtrent Bantham, adi 
28 Febr. anno 1620.
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400. — COMMISSIE
VOOR FBEDEBICK HOUTMAN, 28 FEBR. 1620.

i

lijcke neersticheyt te doen, omme soo grooten quantiteyt nooten ende foelye 
te versamelen ende herwaerts te senden, als doenlijcken sy, want daervan groot 
gebreck hebben. Aen geit noch goederen, hoope, sal ’t niet gebreecken, alsoo 
met de voorsz. schepen wederomme senden, soo tot opcoop van nagelen als 
nooten ende foelye, 48.000 realen in spetie, pertye rijs ende andere provisie, 
waervan de portie voor Banda door d’ heer Speult van Amboyna gesonden 
worden sal. Advyseert derwaerts, wat U. E. van node heeft ende laet niet alle 
jaeren U. E. reeckeninge met de staet van alles herwaerts te senden.

In ’t schip Nieuw Bantam geset onder Poulo Panjangh voor Bantam, adi 
28 Febr. anno 1620.

Jan Pietersz. Coen, gouverneur-generael over alle forten, comptoiren, sche
pen, volckeren ende negotie van de hoge mogende heeren Staeten-Generael, 
Syne Princelyke Excellentie Maurits, prince van Orange, grave van Nassauw, 
ende de heeren bewinthebberen der generaele Oost-Indische Compagnie van 
de Vereenichde Nederlanden in Oost-Indien, allen dengeenen, die desen sullen 
sien offhooren lesen, saluyt! doen te weten, alsoo boven de schepen, tegen- 
woordich innewarts wesende, goetgevonden hebben noch een vloote vanseven 
schepen van hier derrewaerts te senden, te weeten Walcheren, de Berger boot 
de Morgenstcrre, de Neptunis, d’Engelse Stcrre, Expeditie ende de Hondt, 
omme de Mollucques, Amboyna ende Banda van provisien ende andere noot- 
lijckheden te versien, de voorsz. plaetsen te visiteren, 't geene aldaer te doen 
is te verrichten ende voornamentlijck, offd’Engelsen achter Java om met haer 
resterende macht, off een deel van dien geloopen waren, d’selve Engelsen 
datelijck met gewelt aen te tasten, in hun gewelt te becomen, te vernielen off 
van daer verdryven, naerdat best doenlijck sy. Ende aengesien den tijt niet 
toelaet, dat selffs in persoon derrewaerts vaeren mach, soo is ’t, dat wy met 
advijs van onsen rade ons genouchsaem ende ten vollen houden gecontenteert 
van de bequaemheyt ende suffisantie van den E. Frederick Houtman, den- 
selven gecommitteert ende geauthoriseert hebben, committeren ende autho- 
riseren hem mits desen, omme geduyrende dese vóyagie ende ons absentie als 
commandeur ende overhooft over alle de voorsz. schepen, forten ende comp
toiren in de Mollucques, Amboyna ende Banda wesende te commanderen, 
presideren, justitie, soo in criminiel als civil t’ administreren ende voirder alles 
met advijs van de respective commandeurs, gouverneurs in de Molluccos, Am-
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401. — COMMISSIE
VOOR BARTHOLOMEUS SPILBERGHEN, 28 FEBR. 1620.
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Jan Pietersz. Coen, gouverneur-generael etc. allen dengeenen, die desen 
sullen sien off hooren lesen, saluyt! doen te weeten, alsoo wy goetgevondcn 
hebben de schepen de Nieuwe Maen, de Swaen ende den Hondt off alsulcke 
andere drie, als by den raet daertoe geordonneert sullen werden, in April 
toecomende uyt Amboyna op seecker exploict ende voorts na Japan te desti
neren ende nodich is, dat daerover een bequaem persoon voor commandeur 
ende overhooft mede senden, ten eynde onse ordre in alles naergecomen ende 
justitie geadministreert mach worden, soo is ’t dat wy ons genoechsaem 
houdende gecontenteert van de bequaemheyt ende suffisantie van den E. 
Bartholomeus Spilberghen, denselven daertoe gecommitteert ende geautho- 
riseert hebben, gelijck hem committeeren ende authoriseeren mits desen. 
Bevelen ende ordonneren derhalven aen d’oppercoopluyden, schippers, 
stierlieden, andere officieren, soldaten ende bootsgesellen met de voorsz. 
schepen varende, niemant uytgesondert, den voorsz. Bartholomeus Spilbergen 
met raet ende daet (des versoeckende) te assisteren ende voor haeren com
mandeur ende overhooft te erkennen, obedieren ende respecteren, in voegen 
off selffs present waeren.

Actum in ’tschip Nieuw Bantam ontrent Bantam, adi 28 Febr. anno 1620.
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boyna ende Banda wesende ende andere presente raetspersoonen, soo in ’t 
stuck van de negocie als den oorloge te doen ende dirigeeren, wat den meesten 
dienst ende welstandt van de Generaele Compagnie vereyscht, conforme 
d’ ordre ende instructie tot dien eynde medegegeven.

Ordonneren ende bevelen derhalven aen de voorsz. gouverneurs, comman
deurs, oppercooplieden, cappiteynen, schippers, alle andere officieren, sol- 
daeten ende bootsgesellen, op de forten, schepen ende comptoiren sijnde, 
niemant uytgesondert, den voorsz. Frederick Houtman voor commandeur 
ende overhooft te erkennen ende hem met goeden raet ende daet te assisteren 
in ’t effectueren van syne instructie ende last ende ’t geene voirder soude 
moghen voorvallen, invoegen off daer selffs present waeren, daeraen de Com
pagnie dienst ende ons een welgevallen geschieden sal.

Aldus gedaen in ’t schip Nieuw Bantham leggende by de vloote onder Poulo 
Panjangh ontrent Bantam, adi 28 Febr. anno 1620.$ I
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403. — AMBOYNA.
AEN DEN HEER F. HOUTMAN ONSEN GECOMMITTEERDE, PER DE SCHEPEN 

D’ ENGELSE STERRE ENDE DENffOiVT, 17 MAART 1620.

402. — COMMISSIE
VOOR J ACQUES SPECX, 28 FEBR. 1620.

Niet eer clan gisteren is hier aengecomen het schip d’ Engelse Sterre ende 
op heden den Hout, sijn de drie weecken lanck in de engte van de Straet 
Sonda door extraordinarye contrarie herde stroom tegengehouden, ende 
niettegenstaende den tijt interim soo verloopen sy, dat getwijffelt wort, oftde 
reyse tot in Amboyna sullen connen volbrengen, is nochtans goetgevonden, 
dat U. E. de voorsz. 2 schepen naersenden sullen op avontuyr, off de reyse 
noch volbracht wierd ende de schepen daer van noode waeren. Gebruyct 
die daer de Compagnie de meeste dienst doen connen, ende, soo daer niet 
van noode sijn, sal U. E. deselvige ende alle andere schepen, die men daer 
missen can, op ’tspoedichste weder herrewaerts senden, want hier veele nodich 
sijn ende seer wel gebruyct connen worden. Byaldien alle de schepen, die 
wy provisionelijck weder herrewaerts gedcstineert hebben, soo haestich als 
gaerne sagen niet gesonden connen worden, gelieve U. E. ten minsten een 
schip oft meer met advysen ende goede pertye nagelen, nooten ende foelie 
op ’t alderspoedichste weder herwaerts te senden, opdat weten moghen, off 
innewaerts eenige Engelse schepen sijn, dan off die om de West te vinden

Jan Pietersz. Coen, gouverneur-generael etc. allen dengeenen, die desen 
sullen sien off hooren lesen, saluyt’. doen te weeten, alsoo den E. Jaecques 
Specx, oppercoopman op ’t fortFirando in Japan, sijnen verbonden tijtgeexpi- 
reert ende oversulcx op sijn versoeck syne verlossinge geconsenteert is, soo 
is ’t, dat wy ten respecte van syne goede diensten de Compagnie gedaen den 
voorsz. Jaecques Specx gecommitteert ende geauthoriseert hebben, gelijck 
hem committeren ende authoriseeren mits desen, voor commandeur ende 
overhooft met alsulcke schip oft schepen, als dit jaer van daer vertrecken 
sullen, herrewaerts te comen. Ordonneren ende bevelen derhalven aen de 
oppercoopluyden, schippers, alle andere officieren, soldaeten ende bootsge- 
sellen, daerop varende, niemant uytgesondert, den voorsz. Jacques Specx 
voor haeren commandeur te erkennen, obedieren ende respecteren.

Aldus gedaen in ’t schip Nieuw Bantham leggende geset by de vlote onder 
Poulo Panjangh ontrent Bantam, adi 28 Febr. anno 1620.
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404. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR VAN SPEULT, 17 MAART 1620.
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sullen wesen, waeraen ons vrientschap ende de Compagnie dienst geschieden 
sal. Want al waer dat het niet nodich waere geheel vroech een vloote na de 
Noortwest te senden, om d’ Engelsen tesoecken, soo dienen in aller manieren 
eenige schepen in ’t begin van ’t oostemousson naer Mocha ende Suratten 
gesonden met goede pertye nagelen, nooten, foelie ende geit tot stabilatie 
van den treffelijcken handel, die in die quartieren te doen is. Derhalven ge
lieve U. E. hierop te letten ende de gemeene welstant sooveel mogelijck te 
voirderen.

Den oorloch is met die van Bantam continuerende. Tsedert U. E. vertreck 
sijn van onse armade de rema veel praeuwen met rijs ende pady aengehaelt. 
Met veel praetjens sijnder eenige persoonen by ons aen de schepen geweest, 
streckende (naer ’t scheen) om ons te bewegen wederomme imandt anders 
(dan van Uffelen) na Bantam te senden, evenals off dan voor seecker accoort 
soud worden getroffen; doch om niet meer te verachteren, hebben sulcx niet 
goet connen vinden. De vloote is tegenwoordich in de Straet Sonda, om 
d’ Engelsen daer te wachten ende interim hout [te laden] tot huysen te 
bouwen. Van de schepen d’ Eendracht ende de Goede Fortuyne is noch geen 
tydinge. D’ Almogende wil haer behouden geleyden. Het schip den Witten 
Beer hoopen eerlange met syne last naer ’t vaderlandt te senden.

In ’t fort Jacatra, adi 17 Maertanno 1620.

’t Vorenstaende is hetgeene als nu met dese 2 schepen aen d’ heer Hout
man schryvende ben. U. E. gelieve deselvige voor de syne mede te houden. 
Wy sullen daerby niet anders voegen dan dat in ’t schip d’ Engelse Sterre 
ten overvloede hebben doen schepen een kiste met 8000 reaelen in spectie. 
U. E. sal deselvige ten besten van de Generaele Compagnie gebruycken off 
versenden daer ’t behoort. Ende soo in Amboyna, de Molluccos oft Banda 
geen geit van noode sy, sendt ons al hetgeene datter over is weder herre- 
waerts, om elders geimployeert te worden, alsoo hier niet te veele comen can. 
De rijs, met dese schepen gaende, sal U. E. mede naer behooren vcrdeelcn.

In ’t fort Jacatra, adi 17 Meert anno 1620.
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405. — INSTRUCTIE
VOOR D’ OPPERCOOPLIEDEN ENDE SCHIPPERS VAN DE SCHEPEN 

D’ ENGELSE STERRE ENDE DEN HONDT, VARENDE NAER 
AMBOYNA, 17 MAART 1620.

406. — JAMBI.
AEN A I. VAN DER DUSSEN PER DE FREGATTEN HOORN ENDE CEYLON, 

19 MAART 1620.

Tot verscheyde tyden sijn hier Godt loffwel aengecomen de jachten ó'Oran- 
geboom cnde de Jaeger, gelijck meede 3 joncquen, namentlijck eene van An- 
dregiery, eene van Jacatra ende die van Chily Jappan, waermede van U. E. 
ontfangen hebbe seven missiven ende eene van Boumeester van dato 24 
November, 2, 15, 20 ende 28 December, 18 Jannuario ende 18 Febr., op alle 
welcke dese tot antwoort dienen sal. De peper, in de voorsz. jachten ende

Alsoo ghylieden voor desen gedestineert sijt met d’ heer commandeur 
Houtman naer Amboyna te vaeren, is daerover goetgevonden, niettegen- 
staende ’t westelijcke mousson bykans verloopen is, dat U. E. onderstaen 
sullen, off de reyse volbrengen connen, ende alsoo ’t selvige voor dese op 
’t jonckste van ’t mousson laeter dan nu byzuyden de Paternosters langs 
Bal)-, Byma, Solor ende ’t Hooge Landt gedaen is, sullen U. E. deselvige pas- 
sagie van hier rechtdoor na Amboyna gebruycken sonder onderweech eenige 
landen aen te doen, ’t en waere door noot, windt off stroom daertoe genoot- 
saeckt wierdet. In Amboyna comende, sult naercomen d’ ordre van de heeren 
Houtman off Speult. Soo ’t geviel, dat ghylieden door contrarye windt off 
stroom Amboyna niet beseylen cost, sult dan tijtlijck weder herwaerts keeren, 
opdat wy de schepen elders gebruycken moghen, alsoo van meninge sijn eer
lange een vloote te versenden, mits Baly off Grecy aendoende, omme van 
daer herrewaerts te brenghen sooveel plancken, swalpen, vrouwen, hoorn
beesten ende andere nootlijckheden, als de schepen voeren connen.

De Spangiaerden, Portugiesen ende haere adherenten, die van Maccassar 
ende van den Mattaram, sult ghylieden als voor dese alle mogelijcke aff breuck 
doen, totdat anders geordonneert wert. Het geit ende cargasoen, welck in
hebbende sijdt, sult in Amboyna aen d’ heer gouverneur Speult overleveren. 
Doch by eenige andere comptoiren comende, daer geit van noode mocht 
wesen, sal men ’t selvige ten dienste van de Compagnie gebruycken.

Gegeven in ’t fort Jacatra adi 17 Maert anno 1620.
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joncquen gescheept, is seer wel te pas gecomen ende wel ontfangen, daervoor 
U. E. reeckeninge volgens factuere gecreditteert is. De joncke van de jonge 
coninck ende ’t jacht Cl een Amsterdam, die in de ladinge laegen, sijn meede 
met devotie verwachtende, om ’t schip den Witten Beer, welck nacr ’t vader- 
landt gedestineert hebben, derrewaerts te mogen depecheren. Veel lichte 
peper, gelijck U. E. seyt, isser onder de peper lopende, ende aen ’t gewicht 
vinden oock veel te cort, soodat de peper vry wat dierder compt te staen dan 
de coop met oncosten aldaer in U. E. facture beloopt.

Voorde peper in dejonck van Chilyjappan wesende, is 10 realen ’t picol 
geboden ende achte, dat het haest eens worden sullen. Op ’t wegen sal wel 
gepast ende een ider reoht gedaen worden. De peper, die tot Japara ende 
Jortan soud moghen comen, hoope tegen 7 a 8 realen ’t picol te becomen, 
want ordre gegeven hebbe, dat men geentsints toestae eenige peeper van daer 
off elders na China vervoert worde. De joncquen na Jortan off Grissy varende, 
sullen voor dees tijt niet moeyen, alsoo verhoopen, als de Chynesen belet 
wort geen peper te vervoeren, deselvige ’t naeste jaer hier wel gebracht 
worden sal. Soo niet, sullen ons alsdan naden tijt reguleren endebehoorlijcke 
ordre stellen. De helft van de 300 picol peper, Chily Japan toecomende, sal 
U. E. aldaer voldoen ende hier ingehouden worden.

’t Is my lieff, dat U. E. van d’Engelsen ontfangen heeft 400 picol peper, 
ende onnodich veel moeyten, om meer te becomen, te doen.

By dese senden U. E. doeck tot sacken ende een vercken wijn voor provisie 
van de logie.

Als de Chinees Arou hier compt, sullen op ’t versoeck ende ter lieffde van 
Kitchily Japan niet laten denselven faveur ende vereeringe voor sijn verloeren 
vrouwen te doen, ’t welck U. E. hem aendienen sal.

’t Is ons niet lieff, dat by die van d’ Orangeboom geweygert zy de lecke 
joncke te schepen; hebben hun tot waerschouwinge daerover bestraft, ende 
senden U. E. by dese authorisatie om den raet van de schepen te vergaderen, 
daerinne te presideren ende met gesach den dienst van de Compagnie te doen 
bevoirderen.

Soo iemandt weder eenige weygeringe doet, off andere onbeleeftheyt 
pleeght, beleght daervan attestatie ende sendt die herrewaerts, opdat daer
over exemplaire straff doen moghen.

D’authoriteyt, die de coninck in U. E. versoeckt, omme alle saken te 
moghen affdoen, streckt om te meer te quellen. Saecken, die U. E. ainpt be
treffen ende van geen grooter consequentie sijn, moocht daer wel affdoen, 
maer hout u buyten ’t geene U. E. niet aen en gaet. Al ’t geene daermede aff- 
leggen ende op ons excuseren condt, sal U. E. te meer ruste veroorsaecken.

Nevens dese gaet antwoort met eenige vereeringe aen d’oude coninck. Een

j
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■vaetien cruytsal U.E. uyt de schepen lichten ende van onsentwegen aen den 

jongen coninck verecrcn, met sulcx meer daerby als geraden sult vinden.
Plancken ende swalpen dienen sooveele gesonden als U. E. becomen ende 

senden can.
Heeft U. E. twee hondert realen aan den coninck gegeven, ommeontslegen 

te worden van ’t verlet, welck hy in ’t affschepen van de peper dede, over ’t 
geene voor de joncquen, tot Japara verbrandt, gepretendeert wierd? Sulcx soud 
wel gedaen wesen, als het op de name van liberaele gifte gedaen ware; want 
van twee quaden het minste moeten kiesen, ende geentsints reden is, dat men 
degeene by onsc vyanden vaerende vergoede de schade, die daerover comen 
te lyden. Wy weeten oock wel, dat men somtijts ten uytterste op sijn recht 
niet behoort te staen, maer daerentegen moeten oock considereren, inbreuck 
gedoogende, dat daermeede oorsaecke gegeven wort om noch eens te be
ginnen.

Die niet ontsien wort, can in ’t minste respect noch gesach hebben, inson- 
derheyt in dese landen. Hierover sult wel doen om geen oorsaeck van quae 
inbreuck te wesen noch geen quae consequencie te maecken, ende houden u 
buyten ’t geene u niet aen en gaet, voor sooveel eenichsints doenlijcken sy.

Den boehae van dese natie moet men niet al te seer ontsien, maer d’eene 
tijt met sachticheyt ende den andere (als ’t niet anders wesen mach) methar- 
dicheyt tegenstaen. Van Brees faute can U. E. niet verschoonen. Hy heeft er 
sooveele begaen, dat alle sijn gagie niet voldoen can.

Wy sullen U. E. van de voorsz. twee hondert realen weder doen ontslaen, 
ende weest daerby verdacht niet al teschootich te wesen, want men can altoos 
tot uytkeeren wel comen. Hout soo goede mate, als doenlijck sy.

’t Is my licff, dat de Dolphijn. ontrent Poulo Berhalla off Verella gesonden 
sy, om op de Chyneesse joncquen te passen ende die hier te doen comen. 
Wy gelooven wel, als die van Jamby sulcx vernemen, dat het haer niet lieff 
sijn sal, maer ons bedunckens sal U. E. noch des Compagnies goederen daer
over geen last lyden. Des conincx staet off handel sal daerby in ’t minste wel 
heden, als sy over een andere bouch comen te genieten, ’t geene onbedach- 
telijck haer voor laten staen, wy souden mogen soecken hun t’ontrecken. 
Soo U. E. hiervan aengesproocken wordt,sult geentsints in de saecke treeden, 
maer U daer buyten houden als nieuwers van wetende, ende dat niet te ver
antwoorden hebt wat andere doen. Doch tegen de calumnie ende quade uyt- 
legginge van onse vyanden off andere onwetende sal U. E. den coninck ende 
andere principalen aendienen, verstaen te hebben, dat de Chyneesse joncquen 
niet aengehaelt noch tot Jacatra gebracht worden, om haer den handel tot 
Jamby te beletten, off hun te beschadigen, maer ter oorsaecke, dat, alsoo de 
Pangoran van Bantam verleden jaer drie Chineesse joncken opgehouden ende



668 Jambt, 19 Maart 1620.

1i a

1 •

• i >

iii

I r r ;I
Hl

1l

ï
H

I
deselvige dit jaer verbrandt heeft, omme de peuplatie van Jacatra te verhin
deren ende voor te comen, datter geen joncken van China tot Jacatra souden 
vaeren, de Generael daertegen genootsaeckt is geworden eenige Chineesse 
joncken aen te haelen ende tot Jacatra te doen brengen, omme de Chinesen 
tebethoonen door wien de Chineesse joncquen tot Bantam berooft, opge
houden ende eyntlijcken verbrant sijn, hoeveel reaelen datter tot Jacatra na 
haer goederen wachten, ende wat proffyten sylieden aldaer doen connen, op
dat wy ten onrechten niet beschuldicht, alle de werreltonserechtveerdige doen 
bekent, ende niemandt door onse vyanden geabuseert werde. Derhalven sult 
aen den coninck ende andere hooffden vrientlijck versoecken, dat het haer ge
lieve de calumnie van onse vyanden geen gehoor noch geen geloove te geven 
ende toe te staen, dat eenige Chinesen voor ons geit tot Jacatra brengen ’t gene 
wylieden van doen hebben, soo sal de Generael oock niet naerlaten toe te 
staen, dat andere Chinesen na Jamby vaeren. Item seght hun aen, dat sy alle 
den troubel die van Bantam wyten, want sy van alles oorsaecke sijn. De 
coninck van Bantham heeft gesocht ende is noch soeckende ons t’ onder- 
drucken en ruwyneren. Wat connen wy min doen, dan ons daertegen diffen- 
deren ende overal hulpe tesoecken sonder d’ uytterste remedie te gebruycken, 
want, soo sulcx hadden willen doen, Bantam waere al lange als Jacatra geruy- 
neert. Dat ons die van Jamby wat helpen! Wy sullen haer (des nodich ende 
versocht wesende) tegen hun vyanden weder assisteren. Soo U. E. over landt 
van Ticco advysen becomen can, ’t sal ons aengenaem wesen.

Belangende de peper van d’ Engelsen gecocht a 9 realen ’t picol, hebben 
daerop niet anders te seggen dan dat het wat diere is. Soo de betalinge op dit 
comptoir gewesen wort ende d’Engelsen hier comen, sy sullen volghens u 
belofte betaelt worden, lyber ende vrye passagie na de haere becomen, doch 
van Bantam, de Mollucques, Amboyna, Banda ende andere vyanden plaetsen 
hoopen haer te weeren.

Dese gaet met twee fregatten Ceylon ende Hoorny welck expresselijck sen- 
den, om daer ten dienste van de Generaele Compagnie gebruyct te worden in 
sulcx voor soud mogen vallen, ’tzy tot den handel, waerneminge van de Chy- 
neesse joncken off affbreuck onser vyanden, daerop U. E. met advijs van den 
raet ordre stellen sal. Anthonio Caen hebben daerover als hooft gestelt ende 
last gegeven met de Chineesse joncken te keeren off daer te blyven, na dat met 
den anderen goet vinden sult. De Jaeger off een ander jacht hoopen eerlange 
meede te senden. Soo daer peper is, om den Dolphijn te laden, weest dan 
niet haestich, om dat schip met de joncken herwaerts te senden. Can hy niet 
in de reviere, doet de peper met de jachten uyt en aen boort brengen. Na 
onse opinie sal ’t niet nodich wesen, datter eenige schepen off jachten met 
de Chyneesse joncquen tot hier toe comen, maer genouch sijn, dat tot by
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Palinbang geconvoyeert ende van daer met eenich volck herwaerts gestiert 
worden.

Niet dan al te lichtvaerdich isser met de lichting van Tymen Michielsz. toe- 
gegaen. Syne lichters hebben haer oock niet gerust ende buyten moeyten 
connen houden, weynich denckende van wat consequentie offinportantie het 
was ’t versoeck van die van Andrigiery t’ accorderen ende sonder last alsulcken 
authoriteyt te gebruycken. In den brieff, door van der Eyck geschreven, sien 
wy hoe onbedachtelijck hy hem (menende wel te doen) misgaen is in die van 
Andrigiery te verwyten, dat sy van meninghe souden geweest sijn haer met 
hulpe van de Portuguesen meester te maecken van de goederen van Nassou 
gebercht, welck een groote faute is, want diergelijcke attenten in sulcke con- 
joncture niet behooren gereprocheert te worden, ’t Is genoech, dat wy ’t weten. 
Om in alles ten goede te versien, vinden wy geraden ons volck en goederen 
van Andrigiery te lichten ende den handel aldaer na gelegen theyt met jachten 
te laten doen sonder continueelijck volck aen lant te houden. Ter gelegener 
tijt sal U. E. een van de jachten met onse missiven derwaerts senden, opdat 
van der Eyck sich met sijn geselschap volgens onse ordre tot Jamby transpor- 
tere ende, als U. E. aldaer bequaeme jachten hebben sal en derven can, sult 
dan denselven met een cargasoen tot opcoop van peper nodich derrewaerts 
senden.

Ten besluyt en overvloet sy U. E. andermael ten hoochsten gerecomman- 
deert soo grooten quantiteyt peper op te copen ende herrewaerts senden, 
als doenlijcken is, want die hoogh nodich van doen hebben, vermits geensints 
van meninge sijn ons recht en prerogratijff aen die van Bantham om haeren 
peper te cederen.

Dese fregatten hebben wy ordre medegegeven soo onderwech den Dolphijn 
met eenige Chyneesse joncken rescontreren, dat de Dolphijn met een van de 
fregatten weder na Jamby keere ende de joncken met het ander fregat off 
eenich volck herrewaerts werden gesonden. Soo den Dolphijn daer compt, sal 
U. E. ’t selvige schip vol peper laden, off by gebreck na Palinbang senden 
met eenich geit ende goederen, om aldaer vol hout geladen te worden ende 
voorts herrewaerts te comen.

Aen Tchily Japan sal U. E. onse groetenisse doen ende denselven aen root 
laecken off andersints vereeren de waerdye van ontrent 50 reaelen. By dese 
gaen seeckere brieven door die van syne joneke geschreven.

In ’t fort Jacatra, adi 19 Maert anno 1620.
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U. E. missiven van prymo November ende 26 December hebbe wel ont- 
fangen, gelijck meede copyevan eeneden 25Januaryo aen Sr. van der Dussen 
geschreven. De 932 picol peper, in de Jager ende joncke gescheept, is wel 
ontfanghen ende naer ’t vaderlandt gesonden.

408. — COMMISSIE
VOOR ADRYAEN JACOBSZ. VAN DER DUSSEN, 19 MAART 1620.

407. — JAMBI.
AEN D’ OUDE CONINCK, 19 MAART 1620.

409. — ANDRIGIERY.
AEN ADRYAEN VAN DER EYCK, PER DE FREGATTEN HOORN ENDE 

CEYLON, 19 MAART J620.

Nu cortelingh hebbe van uwe Magisteyt eene missive ontfangen ende ver- 
staen, hoe gaerne eenich geschut coopen soude.

’t Is my leet, dat hem daeraen niet helpen can, want het geen gebruyck 
noch niet behoorlijcken is, dat imandt eenige wapenen van sijn coninck ver- 
coope off verschencke. Derhalven sal my daerinne gelieven t’ excuseren ende 
bereyt vinden in ’t gene hem elders helpen can, want niet anders en soecke dan 
goede vrientschap ende correspondentie met uwe Magisteyt t’onderhouden.

In teecken sende tot sijn eygen vermaeck een roer met een bandelier, twee 
witte cassen, een sarassa maleyo, twee tape sarassen, twee tape chinde ende 
6 stucks goulongs, ’t welcke ten goede gelieve te nemen.

Adi 19 Maert, anno 1620.

Wert geauthoriseert by den heer Gouverneur Generael endesyne presente 
raden Adryaen Jacobsz. van der Dussen, oppercoopman in Jamby, omme in 
allen ’t geene aldaer soude moghen voorvallen continueelijck den raet te 
beroepen, vergaderen ende daerin te presideren. Gelasten ende bevelen der
halven mits desen aen de oppercoopluyden ende schippers van de schepen, 
jachten, sloepen off fregatten van wegen de Generaele Compagnie, tegen- 
woordich in Jamby sijnde ende die noch naer desen aldaer souden moghen 
comen, den voorsz. Adryaen van der Dussen daervooren te erkennen, obe- 
dieren ende respecteren, ende oock naer te comen sulcks, als by den raet ten 
meesten dienste van de Compagnie goetgevonden ende door den voornoem
den van der Dussen geordonneert soud moghen werden.

In ’t fort Jacatra, adi 19 Maert anno 1620.
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410. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. ANTHONIO CAEN ENDE RAET, VARENDE MET DE FREGAT

TEN CA'YLON ENDE 2/00RNNA JAMBI, 19 MAART 1620.

Met beyde de fregatten sullen U. E. van hier rechtdoor na Jamby seylen 
ende, aldaer arriverende, naercomen d’ ordre, welck door Adryaen van der 
Dussen ende raet gegeven worden sal.

Het jacht de Dolphijn onderweech met eenige Chinee^se joncquen rescon
trerende sult de vrienden aendienen, hoe wy goetvinden, dat de Dolphijn 
weder met een van de fregatten na Jamby keere om daer peper, offby ge- 
breck in Palinbangh hout te laden, mits dat men dejoneken met het slechtste 
fregat herwaerts sende. Wy achten, als de ioneken verby Palinbangh sullen 
wesen, dat het dan onnodich sy eenige fregatten voordel* te senden.

D’ attentaten ende onbeleeffde ongeregeltheyt van die van Andrigiery 
hebbe verstaen. ’t Is van U. E. een groot misverstant, dat d’ ongeregelde haer 
boos voornemen verwijt, want in diergelijeke saecken met een swygen versien 
moet worden, ’t Is genoech, dat men ’t weet ende haer boos disseyn misluckt 
sy. Derhalven swijcht ende denekt!

Om beterschap te soecken, hebben wy goetgevonden het compt >ir ende 
volck van daer te lichten. Derhalven sal U. E. soo haest de gelegentheyt van 
jachten becompt, alle de peper ende goederen daerinne schepen ende daer- 
meede met u volck na Jamby vertrecken, d’ordre van Sr. van der Dussen 
naercomende. Doet den coninck ende orangkays uyt u selven een cleyne ver- 
ecringe, haerlieden aendienende, dat wy niet en begeeren dan vrede ende 
vrientschap met haer t’ onderhouden ende, soo het hun lieff is, dat U. E. off 
imant anders met een ander jacht weder sullen comen handelen sonder ge- 
stadelijck volck aen landt te laeten ; soo niet, dat van daer blyven sult. Als 
van der Dussen de gelegentheyt van jachten, coopmanschappen ende geit 
heeft, sal U. E. weder na Andrigiery vaeren ende alle mogelijeke neersticheyt 
doen om quantiteyt peper te coopen, want daeromme seer verleghen sijn. 
Soo ’t geviele, dat die van Andrigiery hert aenstonden, om u daer te houden, 
sult in dien gevalle niet haesten om te vertrecken, maer advys van Sr. van der 
Dussen verwachten, want d’ ordre, die hierinne geven, provisionelijeken ge
schiet, om beter tractement voor de leggers aldaer ende te meerder peper 
met de gevoechlijckste middelen te soecken, ende niet omdat opstinement 
begeeren, dat ghylieden van Andrigiry vertrecken off aldaer blyven sult.

In ’t fort Jacatra, adi 19 Maert anno 1620.
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411. — SUCCADANA.

AEN JOSEPH DE NATLAER, PER ’T JACHT NASSAU W, 19 MAART 1620.
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Soo den raedt dat alsoo meede goet vindt, sal Anthonio Caen met eenich 
volck daerop overgaen ende de Chyneesse joncken tot Jacatra brengen, 
laetende de Dolphijn met de fregatten weder na Jamby loopen.

Wy belasten U. E. wel expresselijck, soo de Chyneesse joncken compt te 
bejegenen, in aller manieren voor te comen, dat sylieden in ’t minste niet be- 
schadicht noch vercort worden. De Spangiaerden, Portugiesen, Macassaren, 
die van de Mattaram ende Bantam, sullen U. E. volgens vorige ordre alle 
mogelijcke affbreuck doen.

Adi 19 Maert, anno 1620 in ’t fort Jacatra.

i Hi n
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II

I

Desegaetper’t Jacht Nassauw, waerinne voor Suckadana ende Grissy een 
cargasoen cleeden met eenich geit gescheept hebben, ’t geene U. E. toegeson- 
den wort ende daervan ’t cargasoen [dat] voor Grissy dienstich soud moghen 
wesen, datelijck lichten sult ende voorsz. jacht op ’t spoedichste na Grissy 
senden, mits daerinne schepende alsulcke dyamanten, besarsteenen, was, 
sisicquen, rottangh ende wat andersints veerdich soud moghen hebben omme 
aen dit comptoir gelevert te werden, maer geen rijs, want dit jacht te leek is, 
ende swalpen sal moeten laeden. Hout de rijs, totdat andere gelegentheyt 
becompt. De voorgaende rijs, van daer gesonden, is vry wat slecht en diere 
geweest, daeromme sult verdacht sijn niet dan nieuwe rijs te coopen, en dat 
redelijcxcoop. Om rottangh sijn hierseer verlegen. Derhalven laetniet, groote 
quantiteyt herwaerts te senden.

Verleden reys sijn hier door perticuliere verscheyde dyamanten gebracht, 
namentlijck door Daniël van der Heggen, Balten Dircx ende andere. Ghy 
sijt suspect daervan mede kennisse gehadt te hebben. Derhalven sult u ont- 
schult bethonen, ons verwittigen wat van de saecke zy, ende allen perticulieren 
handel ontdecken, voorcomen ende naer doen laeten, o ff wy sullen ’t door 
andere moeten doen.

In ’t fort Jacatra, adi 19 Maert anno 1620.
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Jan Pietersz. Coen, gouverneur-generael over alle forten, steden, landen, 
comptoiren, schepen, jachten, chaloupen ende den handel van Indien wegen 
de hooghe mogende heeren Staten Generael, Zyne Princelijcke Excellen
tie ende de heeren bewinthebberen der geoctroyeerde Oost-Indische Com- 
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412. — GRISSY.
AEN WOUTER HEUTEN, OFF IN ABSENTIE AEN DEN OPPERCOOPMAN 

ALDAER, PER ’T JACHT NASSAUW, 19 MAART 1620.

413. — COMMISSIE
VOOR JEAN STIJNS, 28 MAART 1620.

Om ’t comptoir Succadana te vèrsien ende van daer te doen lichte alsulcke 
dyamanten ende wat anders veerdich soud moghen wesen, hebben wy derre- 
waerts gesonden ’t jacht Nassau™, brenger deses, met ordre, dat van daer 
na Grissy loope; soo haest daer comt, sal U. E. daerinne schepen sooveel 
plancken, swalpen, hoornbeesten ende alle andere nootlijckheden, als voeren 
can, depescherende ’t selvige weder op ’t alderspoedichste herwaerts, ende 
sal U. E. daermede met sijn geselschap keeren off met een anderschip, na dat 
by den raet goetgevonden wort.

Laet niet volgens onse voorgaende ordre te bestellen, dat van daer geen 
peper na China off elders vervoert werde, maer dat wy alles becomen ende 
dat tot een redelijcken prijs, om daarmeede te weech te brengen, dat toe- 
comende jaer alle de peper tot Jacatra gebracht worde. Hier is een joncke 
met peper gecomen, welcke a 10 realen ’t picol gecocht is. Niet meer dan 
7 a 8 realen dient U. E. aldaer te geven; die meer begeert, dat se de peper 
hier brenghen off selffs houden, mits expresselijck een jacht, ’tsy dan 'tPost- 
paert, dit jacht, off een ander dat van d’ Oost soud moghen comen, daer 
houdende, om uyt de Chyneesse joncken te lichten alsulcke peper, als sy- 
lieden souden moghen onderstaen van daer na China te vervoeren. Doch al 
soud U. E. wat meer moeten geven, om de peper te eerder te becomen, siet 
het niet aen, want daervan pertye na Mocha sal moeten gaen. Soo ’t gelegen 
compt, sal ’t niet quaet wesen, dat U. E. in ’t keeren herwaerts Japara wat 
naloope, om die van den Mattaram alle mogelijcke affbreuck te doen ende, 
soo daer een Chineesse joncke waere, deselvige herrewaerts te brengen. De 
deden, met dit jacht gaende, sal U. E. naer merktganck doen vercoopen ende 
niet ophouden laten. Rottangh is hier grootelijcx gebreck. Derhalven dient 
hier goede quantiteyt gebracht.

In ’t fort Jacatra, adi 19 Maert anno 1620.
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pagnie van de Vereenichde Nederlanden, allen dengeenen, die desen sullen 
sien offhooren lesen, saluyt! doen te weeten, alsoo een igelijcken kennelijck 
is ende niemant, wesende van goeden verstande, ignoreren en can, dat, omme 
te onderhouden en mainteneren de gemeyne ruste, vreedeende tranquiliteyt, 
te vergeeffs sonde wesen te stellen goede ende oprechte, wettelijcke ordon
nantie ende politie, indien niet insgelijcx magistraten, wethouders, officieren 
ende dienaers van de justitie gestelt wierden, omme deselve te doen onder
houden ende executeren, welcke staten, offitien ende digniteyten wy over 
lange hebben begonnen ende door den aenwas van de burgeren ende in ge
setenen deser onser stadt Jacatra soo langs soo meer nodich is metbequaeme 
persoonen te versien, soo is ’t, dat wy met advyse op onse langduyrige deli
beratie van onse presente raden op huyden goetgevonden hebben van onsent- 
weghen te ordonneren ende statueren een balliouw over dese onse stadt 
Jacatra, de dominien ende jurisdictie van dien haer soo te water als te lande 
uytstreckende, te weten bywesten de stadt Jacatra tot aen de limietpaelen des 
rijcx van Bantam, ende aen de ditto oostsyde tot aen de limiet ende jurisdictie 
van Tcheribon, omme de Zuyt sooverre het landt Street tot aen deZuyderzee 
toe, ende om de Noort tot over de eylanden dwers in zee ende langs de custe 
onser jurisdictie, tot welck voorsz. ampt van balliouw ende bedieninghe des- 
selven ons in onsen raede voorgestelt sijnde Jean Steyns van Antwerpen ende 
ons geinformeert hebbende op sijn persoon ende bequaemheyt tot het ampt 
voorsz., daeraen wy een welgevallen hebben, hebben goetgevonden voor
noemde Jean Steyns van Antwerpen tot het voorsz. ampt ende bedieninghe 
van balliouw t’eligeren, committeren ende authoriseren, gelijck wy ende on
sen rade hem eligeren, committeren ende authoriseren mits desen, het voorsz. 
ampt van balliouw te moghen exerceren ende waernemen binnen deser onser 
stede van Jacatra ende jurisdictie van dien soo te waeter als te lande, alsmede 
in de omme ende naergelegene eylanden, over alle ende een iegelyken onder 
onse dominie, jurisdictie off bescherminge staende, van wat staet offi natie hy 
sy, ordonnerende ende bevelende allen ende een iegelijeken den voornoemden 
Jean Steyns in sijn offitie van balliouw te erkennen ende gehoorsaemen als 
onsen eygen persoon, waerschouwende een iegelijck, dat niemant den bal
liouw voornoemt nochte syne dienaers in ’t executeren van haer offitie eenige 
verhindernisse off letsel en doe, maer ter contrarie alle hulpe ende bystandt, 
des van node sijnde, als vrome burgeren toestaet te bethoonen, op peene van 
arbytraele correctie, want wy sulex ten meesten dienste van dese onse repu- 
blijcque, vreede, ruste ende tranquiliteyt der burgeren ende ingesetenen van 
dien alsoo bevinden te behooren.

Gegeven in ons fort Jacatra, adi 28 Maert 1620.
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414. — AEN D’HEER HOUTMAN
OFTE DE RESPECTIVE GOUVERNEURS VAN DE MOLLUCQUES, AMBOYNA 

OFF BANDA PER TWEE TINGANGS VAN DE VRYE LIEDEN 
GESONDEN, ENDE IDER EEN VAN EENEN INHOUT 

MEDEGEGEVEN, 31 MAART 1620.

Den 27 stantis is hier van Engelandt wel aengecomen het schip den Bul 
met advysen ende copye van accoort door de gecommitteerde wegen onse 
meesters ende d’EngelseCompagnie op Indien handelende, gemaeckt, waerop 
wy goetgevonden hebben twee expresse praeuwen naer Amboyna te senden 
met copye van de copie des accoorts ende missive door de gecommitteerde 
weghen de heeren Mayores met een ondercoopman per voorsz. schip de Buil 
aen ons gesonden. D’originele sijn dagelijcx met aprobatie ende ratificatie 
van de hooghe mogende heeren Staten-Generael, Zijn Princelijcke Excellentie 
ende de heeren Mayores (met een ander jacht dat van Nederlant vertrecken 
soude) verwachtende.

Per nevensgaende copye van voorsz. accoort sullen U.E. sien, hoe’tselvige 
in sulcker voegen gemaeckt is, dat de meeste advantagie hebben sal, die de 
cloeckste sy. Hierover sullen U. E. ende de respective gouverneurs van de 
Mollucques, Amboyna ende Banda verdacht wesen sorge te dragen ende al- 
sulcke ordre te stellen, dat d’ onse voor de publycatie ende ingaen van ’t 
accoort aldaer in handen becomen sooveele nagelen, nooten, foelye als ont- 
fanghbaer wesen sullen. Om op ’t gevouchlijckste daeraen te comen, sal men 
geen moeyten doen om uytstaende schulden te innen, maer trachten met 
contant geit rijs, sagu ende cleeden op te coopen, alle de nagelen, nooten ende 
foelye, die daer te becomen sijn, onaengesien dat men de rijs, sagu ende deden 
beter coop dan voor dese soud moeten geven, ende soo daertoe met schenc- 
kagie iets gevordert can worden, sal men niet naerlaeten goede vereeringe 
te doen.

Alsnoch weten niet, waer d’Engelse vloote sy, doch maken gissinge, dat 
die om de Noort sy, waerover van meninghe sijn beneffens voorsz. schip den 
Bul een van onse schepen uyt te senden, om deselvige te soecken, opdat de 
hooffden by den anderen moghen comen, elckander sijn last communiceere, 
de vereeninge gepublyceert werde ende met eerste gelegentheyt ingae. Soo 
die innewaerts waere, sullen U. E. tusschen d’Engelsen ende d’onsealle bloet- 
stortinge sooveele mogelijck voorcomen, sonder nochtans van ons recht, pre- 
rogatiff en authoriteyt te wijcken off iets aen haer te cederen volgens ordre 
U. E. voor dese gegeven, d’Engelsen verthoonende hoe nodich het sy, dat 
sylieden met eerste gelegentheyt herwaert comen, want geen accoort ingaen 
can, voordat wy by den anderen comen.
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Soo d’Engelse vloote innewaerts niet en is, sullen U. E. verdacht wesen, 
hoe sylieden noch wy niet eer in Amboyna, de Molhicques noch Banda sullen 
co.men connen dan omtrent December desesjaers 1620. Derhalven sult trach
ten voor die tijt in u handen te becomen alle de nagelen, nooten ende foelye 
die alsdan gepluct sullen sijn, sonder eenige moeyten, oncosten ende schenc- 
kagie aen te sien, off na uytstaende schulden te taelen. Als den tijt, dat de 
schepen van hier sullen comen, naect, siet dan oock niet nauw ende wacht 
niet, dat de nagelen, nooten ende foelye ten uytterste drooch sijn. want onse 
meesters vooruyt hebben sullen alle ’t geene door haere comisen voor de pu- 
blycatie van de vereeninghe gecocht ende ontfangen sy; ’t geene naderhandt 
becomen wert, daervan sullen wy twee derde ende d’Engelsen een derde 
genieten.

Hout voorsz. accoort metd’Engelsen voorniemandt verborgen, maer maect, 
dat het een ider condt werde, wel te verstaen, soo daermeede voordeel doen 
condt, maer anders niet; sonder de perticularisatie, die men behoort te ver- 
swygen, t’openbaren.

In onse voorgaende instructie hebben wy voorgestelt, dat U. E. des geraden 
vindende na capo de Spirito Santo sende de schepen de Nieuwe Maen, de 
Swaen ende de Hondt. Soo daerinne voor den ontfanek van desen niet ge- 
disponeert zy, sullen U. E. met den raet aldaer de gelegen theyt van tijt en 
saecken aensien ende overleggen, wat ten besten van de Generale Compagnie 
geraden sy, dat de voorsz. reyse voortgae ofte dat alle de macht in Banda ver- 
samelt worde, omme voor ’t ingaen van ’t accoort met d’Engelsen alle de 
vruchten in onse handen te becomen, Lontor öff andere plaetsen te vermees
teren, onse limiten off jurisdictie wyder uyt te breyden, ofte om ten minsten alle 
de vruchten te becomen ende de Bandanesen tegen ’t naeste jaer alsoo te be
nauwen, dat haer sonder hulp off verlet van d’Engelsen vermeesteren mogen.

Soo op dese consideratie goetgevonden wort met de reyse na Spirito Santo 
voort te vaeren, sullen U. E. in plaetse van ’t schip de Nieuwe Maen daertoe 
gebruycken ’t schip d’ Engelse Sterre met d’ andere twee genoemde, de Swaen 
ende den Hondt.

Met den aldereersten sullen U. E. herrewaerts senden sooveele nagelen, 
nooten ende foelye als doenlijeken sy, ende dat met alsulcke schepen, als 
daertoe van node wesen sullen.

Vooreerst dienen op ’t spoedichste herwaerts gesonden te worden, wel te 
verstaen, soo daer niet nodich sijn ende niet goetgevonden wort iet sunders 
voor te nemen, de schepen de Nieuwe Maeu, Walcheren, St. Michiel, Amster
dam ende de Bergerboot. Mach het sooveele niet wesen, sendt dan de Nieuwe 
Maen, St. Michielende sooveele andere van de beste, als derven condt, mits 
de resterende sendende, na dat van daer gemist connen worden.
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Alsoo niet weten hoe de saecken in Banda staen, connen daerover geen 
precyse ordre geven, doch om den tijt ende alle goede occasie ten besten 
van de Generale Compagnie waer te nemen, vinden wy geraden, dat U. E. in 
Banda sooveel macht, schepen ende volck by den anderen brenge, alseenich- 
sints doenlijcken is, ’t sy dan om die van Banda te dringen dagelijcx alle 
haer vruchten voor ’t ingaen van ’t accoort met d’Engelsen aen d’onse te 
leveren, om eenige conquesten op Lontor ende andere plaetsen te doen, off 
ten minste om tegen ’t naeste jaer alle preparaten tot den oorloch te maecken 
ende den wech tot een goet eynde te baenen, na dat den raet goet vinden sal.

Compt U. E. eenige goede occasie voor, om op de Bandanesen wat sonders 
te verrechten, versuympt die niet, maer neempt d’occasie waer ende vaert 
voort.

Soo daer macht gebreeckt ende goetgevonden wert om alle .de nooten ende 
foelye te becomen met die van Lontor ende haere adherenten vreede te 
maecken, doet het dan met reserve van onse goetvindinge, gelijck voor desen 
geordonneert hebben.

Can U. E. geen behoorlijeke macht byeen brengen, om iet sonders met ge
wei t op de Bandanesen te atten teren, ofte soo goet vindt vreede te maecken, 
omme eerst alle de nooten ende foelye te becomen, soo laet niet tegen ’t naeste 
jaer alle preparaten van oorloge te maecken.

Hiermeedc verstaen wy niet alleene, dat men alle nootlijekheden versamelen 
ende prepareren sal, maer insonderheyt dat U. E. de Bandanesen onse vy- 
anden met de galleyen ende andere vaertuych sooveele mogelijck quelle ende 
benauwe. Snijt haer aff alle toevoer van vivres ende matteert hun van langer 
handt, alsoo dat haer tegen de compste van onse macht weynich provisie ende 
corragie restccre, gelijck eertijts met het volck van twee schepen, Rotterdam 
ende Hoorn, gedaen is.

Soo de galeyen noch niet te water noch gemant en sijn, laet die metten 
aldereersten claer maecken ende mant die behoorlijck met het volck van de 
schepen die U. E. daertoe bewilligen sal, dese galeyen na Banda sendende, 
want daer sonderlinge nodich en dienstich tegen de Bandanesen sijn.

De garnisoenen van de Mollucques, Amboyna ende Banda sal U. E. met 
sooveel volck van de schepen verstereken, als die eenichsints missen connen, 
latende op alle schepen herwaerts comende soo weynich volck als nodich sy 
om deselvige herwaerts te brengen, alsoo verhoopen tegen haer compste 
nieuwe secoerssen van ’t patrya te becomen.

U. E. sullen niet seer haesten om herwaerts te senden alsulcke schepen als 
in de Mollucques, Amboyna ende Banda van noodespude mogen wesen, ’tsy 
dan tot voorsz. exploicten, ofte omme alle de nagelen, noten ende foelye te 
becomen, Doch en hout daer geen schip te vergeeffs, want hier nodich sijn
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ende seer wel gebruyckt connen worden alle de schepen, die daer gemist 
connen worden.

Alle bloetstortinge, gelijck vooren is geseyt. snit ghylieden tegen d’Engel- 
sen sooveele mogelijck verhoeden. Doch totdat de vereeninge gepublyceert 
zy, sullen U. E. geen Engelsen noch andere gedooghen, haer den handel al- 
daer beletten, ende hun des nodich wesende met gewelt van daer dry ven.

Alle degeenen, die haeren tijt uytgedient hebben, van de schepen ende 
forten gemist connen werden ende haere vryheyt soude moghen versoecken, 
sullen U. E. van den dienst der Compagnie ontslaen ende onder de gewoon- 
lijcke conditie als vrye lieden resideren laeten daer ’t hun gelieft.

Tot onderhout ende reparatie der schepen, van d’Engelsen verovert, sullen 
U. E. geen groote oncosten doen, noch geen tijt versuymen.

Alsoo wy dese advysen van groote inportantie achten, hebben expresselijck 
twee Javaense tingans gehuert, elck voor 1600 realen van achten, op conditie, 
dat dese missiven binnen den tijt van weynich dagen in Amboyna leveren off 
geen geit hebben sullen. Elck is met 16 vryq lieden gemandt. D’ Almogende 
wil haer behouden geleyden ende de welstant van de Generaele Compagnie 
ten besten voirderen ende zegenen. De voorsz. vrye lieden sullen U. E. des 
versoeckende met onse schepen laten keeren, off elders plaetse vergunnen 
ende van haer verdient geit alsulcke penninghen verschieten, als van noodc 
souden moghen hebben.

Soo haest dese aldaer compt, sullen U. E. datelijck daervan copye, gelijck 
meede van ’t accoort met d’ Engelsen, na de Mollucques ende Banda senden, 
met advyse ende ordre aen de respective gouverneurs, dat op d’ inhoude wel 
letten ende onse goede meninghe ten besten van de Generaele Compagnie 
naercomen.

Om opspraeck te weeren ende vol te doen, hebben d’Engelsen, hier sijnde, 
aengedient hoe van meninghe waeren dese praeuwen na Amboyna te senden, 
off het haer gelieffdeimandt met haere missiven aen de haere meede tesenden, 
mits dat de helft van d’oncosten souden draegen; dan het schijnt, dat wey
nich ordre op haer saecken in Banda weeten te geven, ende d'oncosten te groot 
sijn. Hierover hebben diealleene moeten draegen, daeromme let wel, offdaer- 
meede buyten onse weeten oock eenige Engelse brieven gebracht worden, al
soo wy in sulcken gevalle niet gehouden sijn eenige vracht te betalen.

Nadat by d’ Engelsen geweygert is, d’ oncosten van dese advysen te helpen 
draegen, hebben sy op ons versocht dese twee nevensgaende opene missiven 
van een teneur meede te willen senden. Wy hebbense aengenomen ende 
senden U. E. deselvige, om u proffijt daermeede te doen. Bestelt die oft houdt- 
se op, na dat by den raet goetgevonden worden sal.

Aen d’ onbeschaemtheyt, die hier gehoort hebben, schijnt het, dat d’ Engel-
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415. — OM DE WEST.
AEN D’ OPPERSTE COMMANDEUR OVER D' ENGELSE VLOOTE.’T SCHIP 

DEN BUL ENDE ’T JACHT ’T HERT IDER EEN VAN EEN INHOUT 
MEDEGEGEVEN, 10 APRIL 1620.

Den 27 voorledener maent is hier van Engelandt wel aengecomen ’t schip 
den Buil (by U. E. hoeren meesters den 22 Augusto 1619 van Londen herre- 
waerts aen affgevaerdicht), met welcken voorsz. Bidons door de gedeputeerde, 
wegen d’ Oost-Indische Compagnie der Vereenichde Nederlanden wesende 
tot Londen, gesonden sijn copyen van d’ artyculen des accoorts ende ver- 
eeningc beyder Compagnien, die ons door een Duyts coopman, by de gede
puteerde met voorsz. schip expres gesonden, behandicht sijn, met advijs, dat 
d’ approbatie ende ratificatie derselver, by de E. hooge mogende heeren 
Staeten Generael, Syne Princelijcke Excellentie ende d’ E. heeren bewint- 
hebberen van d’ Oost-Indische Compagnie der Vereenichde Nederlanden ge

sen met d’ aenstaende vreede wel sullen willen pretenderen, dat wy onse 
vyanden geen affbreuck souden moghen doen, niettegenstaende sylieden 
den oorloch tegen ons continueerden, om alsoo de schoone persoonagie 
speelende, de voorneemste handel aen haer te trecken, het haentje te wesen 
ende ons met haer genade te voeden. Hierover is nodich, dat U. E. dese boose 
onredelijekheyt sooveel mogelijck preveniere, want anders te duchten is van 
de aenstaende vreede in slimmer oorloch geraecken sullen. Dit sal gepreve- 
nieert worden soo U. E. raet weeten om meester van geheel Banda te worden, 
in welcken gevalle d’ Engelsen niet anders dan een derde van de vruchten, 
gelijck haer toegeleyt is, souden connen pretenderen, ende veel questien ge- 
weert sullen werden. Condt ghylieden met macht niet doen, soo dient dan 
metLontor met voorsz. reserve vreede gemaeckt te worden, om daerdoord’on- 
gerechtige, boose, hovaerdige pretentie van d’ Engelsen met soeticheyt voor 
te comen.

Het geit per port van dese door de vrye lieden verdient, sal U. E. haer doen 
betaelen ter plaetse, daer sulex souden mogen versoecken ende de Compagnie 
best gelegen comt.

Den 22 stantis is hier Godt loff van ’t patrya wel aengecomen ’t schip 
d’ Eendracht met 225 gesonde coppen. Van de Goede Fortuync is noch geen 
tydinge. De Heere wil ’t selvige ende alle andere behouden geleyden. Met 
Bantham is den oorloch noch continueerende, ende verhoopen die tot een 
goet eynde te brengen, dat Godt geve.

In ’t fort Jacatra, adi ultimo Maert anno 1620.



680 Om de West, 10 April 1620.

I
I

I

k

I

teyckent ende versegelt, een maent naer ’t vertreck van den Buil met een 
Hollants advijsjacht (beneffens twee Engelse cooplieden daerinne) volgen 
sóude. Godt geve, dat het spoedich mach overcomen, opdat wy het lange 
gewenste accoort (naer soo menich jaers twist, verschil ende oneenicheyt 
eyndelinge getroffen) in alle vreetsaemheyt, vernoeginge ende lieffde met den 
anderen moghen ingaen ende in ’t werek stellen. Ondertusschen senden met 
advijs ende raet van de opperhoofden van U. E. schip den Buil in compagnie 
met voorsz. schip ons jacht ’t Hert omme U. E. vloote te helpen soecken 
ende meteenen de blyde tydinge des v red es te verwittigen, gelijck meede, 

. omme van U. E. te verstaen wat commissie ende last ghylieden desen vreede 
aengaendevan U. E. heeren meesters sijtontfangende, alsoo cappiteyn Adams 
ende de cooplieden ons hiervan geen bescheet hebben connen geven, ende 
schrupuleus waeren de brieven te openen.

Volgens de goede intentie van syne coninclijcke Magisteyt, d’ hoochmogen- 
de heeren Staeten Generael der Vercenigde Nederlanden, U. E. ende onse 
heeren meesters is het nodich ende ten gemeenen besten seer goedt, dat 
wylieden metten aldereersten by den anderen comen, omme elckander sijn 
last te communiceren, de vereeninge te publyceeren ende ’t goede gemaeckte 
accoort in te gaen. Derhalven sullen U. E. gelieven metten aldereersten, ’tsy 
met dit ons jacht ’t Hert off een ander van U. E. schepen, t’ advyseren, wat 
desen aengaende U. E. ordre, verstand t ende meninghe sy, ende plaetse t’ ap- 
pointeren waer wylieden by den anderen comen sullen, want niet seecker 
connen weeten, waer U. E. hun onthouden ende dieshalven ons selven by 
U. E. niet hebben connen transporteren.

Tot Jacatra houden wy onse residentie; soo U. E. goetvinden daer te ver- 
schynen, sullen ons van herten wellecom wesen.

Met Bantam sijn wy den oorloch continueerende, de stadt ende alle aen- 
comste van revieren houden te water beseth, ende dat om den handel ten ge
meenen besten op den ouden voet te redresseren, ’t En wacre, dat hierop 
hart aengehouden hadden, souden over lange met Bantam eens geweest sijn. 
De saecke is nu op een goeden voet, ende vertrouwen die tot een goet eynde 
te brenghen.

Omme uwe confusie voor te comen ende de goede apparentie met Bantam 
niet vruchteloos te maecken, versoecke, dat U. E. gelieve haere schepen, her- 
waerts comende, ordre te geven, dat sylieden Bantam voorby loopen ende 
Jacatra eerst aendoen, opdat wy alsdan gesamenderhandt met den anderen 
alsulcken ordre touscherende de saecken van Bantam mogen ramen ende te 
werek leggen, als voorder ten gemeenen beste goetvinden sullen.

In ’t fort Jacatra, adi 10 April anno 1620.
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416. — OM DE WEST.
AEN DE GECOMMITTEERDE WEGEN DE GENERAELE OOST-INDISCHE COM

PAGNIE VAN DE VEREENICHDE NEDERLANDEN ’T SCHIP DEN BULL 
VIER VAN EEN INHOUT OPEN MEEDEGEGEVEN OMME DEGEENE, 

DIE VAN D’ONSE SOUDE MOGHEN RESCONTREEREN, DIE TE 
PRESENTEEREN, 10 APRIL 1620.

417. — PRIAMAN.
AEN ABRAHAM DE RASIERE, PER ’T JACHT ’T HERT, 10 APRIL 1620.

Op 27 passato is hier van Engelandt wel aengecomen ’t schip den Buil 
bij d’Engelse Oost-Indische Compagnie uytgerust ende op 22 Aügusto 1619 
van Londen vertrocken, daermeede ons door de gedeputeerde wegen d'Oost- 
Indische Compagnie der Vereenichde Nederlanden, wesende tot Londen, ge
sonden sijn copyen van d’artyculen des accoorts ende vereeninge beyder 
Compagnien by de gedeputeerde van wedersyden aldaer getroffen ende ge- 
raempt, welcke ons door een Duyts coopman (by de voorsz. gedeputeerden 
in ditto Buil expres gesonden) beneffens haere E. missiven behandicht sijn 
met advijs, dat d’approbatie ende ratificatie voornoempder artyculen by 
de coninclijcke Magisteyt van Groot Bretagnien, d’hooghmogende heeren 
Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, Syne PrincelijckeExcellentie 
ende d’E. heeren bewinthebberen beyder Compagnien geteyckent en ver
segel t een maendt na ditto Buis vertreck met een Hollants jacht d’advyso 
(beneffens twee Engelse cooplieden daerinne) volgen soude. Derhalven be
lasten ende bevelen wy U. E. by desen wel expresselijck, eenige Engelse 
schepen off jachten rescontrerende ter plaetse daer het soud moghen wesen, 
deselvc in ’t minste geen offentie te doen ofte eenige hostile acten daertegen 
te plegen (onaengesien de ratificatie van ’t voorsz. accoort noch niet ontfangen 
hebben, nochte in dese quartieren van Indien publijekelijek gemoveert sijn), 
maer sult hun alle eere, vrientschap en hulpe aenbieden, gelijck wy ’t voor
noemde schip den Buil naer ons vermoghen alhier bethoont ende bewesen 
hebben.

In ’t fort Jacatra, adi 10 April anno 1620.

Den 27 passato is van Londen Godt loff hier wel aengecomen het schip 
den Buil, tydinge brengende, hoe d’Engelse Compagnie met onse meesters 
vereenicht sijn. Door de heeren gedeputeerden, in Engelandt wesende, is 
ons copye van ’t accoort met een Nederlander gesonden. Ditto autentiequen 
sijn dagelijcx met een jacht d’advyso verwachtende. Interim hebben goet-
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418. — ATCHIJN.
AEN N. CASEMBROOT, PER ’T JACHT ’THERT, 10 APRIL 1620.

I

gevonden het jacht ’t Hert neffens het schip den Buil na de Westcust van 
Sumatra te senden, omme de goede tydinge te brengen ende t’ onderstaen 
hoe, waer ende wanneer by den anderen sullen connen comen, om ’t accoort 
te publicceren ende d’intree met gemeen welgevallen te doen. D’Almogende 
geve, dat alles ten gemeene besten ende nederlage van onse gemeene vyan- 
den gedye.

Met dit jacht ’tZfrr/wert totopcoop van peper gesonden pertye Gouseratse 
cleeden ende 32.000 realen in spetie. ’tGeenedaervan tot den handel in Ticco 
ende Priaman van noode hebt, sal U. E. aldaer doen lossen ende het overige 
na Atchijn vaeren laeten, alle mogelijeke neersticheyt doende, omme soo- 
veele peper op te coopen ende herrewaerts te senden, als doenlijeken sy.

Soo d’Engelsen aldaer neffens U- E. handelende sijn, sult tegen haer geen 
opjaginghe doen, maer, soo ’t haer alsoo bevalt, met den anderen een prijs 
ramen, eenen opcoop doen ende daerna de peper egalijck verdeden, volgens 
accoort door d’ heeren Mayores met d’Engelse Compagnie gemaeckt. Voor 
dese hebben wy ’t fregat Ceylon met advysen door de straet Mallacca na 
Atchijn, Priaman ende Ticco gedestineert; dan is weder gekeert. By dese 
gaet onse missive, welck daermeede gesonden hadden. Laet niet ons metten 
eersten alle gelegentheyt t’advyseren, opdat ons naden eysch van saecken 
moghen reguleeren.

In ’t fort Jacatra, adi 10 April anno 1620.

Den 27 passato is van Londen Godt loff hier wel aengecomen het schip 
den Bul, tydinge brengende, hoe d’Engelse Compagnie met onse meesters 
vereenicht sijn. Door de heeren gedeputeerden, in Engelandt wesende, is 
ons copye van 't accoort met een Nederlander gesonden. D’autenticca sijn 
dagelijcx met een jacht d’advyso verwachtende. Interim hebben goetgevonden 
het jacht ’t Hert neffens het schip den Buil na de Westcust van Sumatra te 
senden, omme d’Engelse vloote te soecken, de goede tydinge te brenghen 
ende t’onderstaen hoe, waer ende wanneer by den anderen sullen connen 
comen, om ’t accoort te publiceren ende d’intree met gemeen welgevallen te 
doen. D’Almogende Godt geve, dat alles ten gemeene beste ende nederlage 
van onse gemeene vyanden gedye.

By dese gaet onse missive, welck den 23 December expresselijck per fregat 
Ceylon gesonden hadden, om tydinge van d’Engelse vloote te vernemen; dan
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is door contrarie wint t’ onser leetwesen weder gekeert. U. E. aengenamen 
van den 15 Julyo is ons wel geworden ende hebbe geerne verstaen ’t geene 
aldaer passeert, ’t Is my leet, dat het comptoir in soo langhen tijt niet versien 
is geweest. Aen geit heeft het niet geschort. Met de commandeur Willem 
Jansz. hadden U. E. een goet cappitael toegedocht, dan door de riscontre 
van Ticco wierd het schip, dat daertoe gedestineert was, opgehouden. Ick 
hoope, dat de plaetse voortaen beter besorcht worden sall.

In Suratten, gelijck U. E. seyt/ hebben lange goede partye cleeden gereet 
gelegen. Het schip den Engel is voorleeden jaer derrewaerts gedestineert ge
weest, doch door de groote troubel, die ons onversients (op ons swackste 
wesendc) overquam, wierd hetselvige opgehouden. Met eerste gelegentheyt 
sullen ’t weder hervatten ende die quartieren besoecken laten.

Tot den handel van Ticco, Priaman ende Atchijn sijn in dit schip ’t Hert 
gescheept 32.000 realen in spetie met eenige Gouseratse deden. Wy hebben 
last gegeven, dat daervan in Ticco ende Priaman late sulex daer nodich wesen 
sal. ’t Geene overblijft, sal U. E. aldaer ontfangen ende ten besten van de 
Generaelc Compagnie aen peper besteden, mits ons met dit schip sooveel 
peper sendende, als u cappitael verstrecken ende ’t schip voeren can. Swavel 
sullen meede goede pertye verwachten. Alsnoch sijnder geen nagelen, nooten 
noch foelye van d’Oost gecomen. Chineesse waeren senden U. E. een weynich.

Per instructie, den scheepsraet medegegeven, sal U. E. sien, wat ordre dit 
schip mede heeft. Soo de saecken hun soo toedraegen, dat goet gevonden 
wort ’t selvige na de Custe van Coromandel vaere, sal U. E. aen d’ heerSoury 
advyseren wat cleeden in Atchijn dienstich sijn, opdat volgens onse nevens- 
gaende ordre versien werde.

Den prijs van de peper sal U. E. aldaer tegen d’Engelsen niet opjaghen, 
maer eendrachtelijck coopen tot alsulcken prijs als met den anderen goet- 
vinden sult, de peper daerna egalijck deylende volgens accoort door de 
heeren Mayores met d’Engelse Compagnie gemaeckt, mits goet regard ne
mende, dat u d’Engelsen niet abuyseren.

Sult wel doen ende ons largo advyseren, wat aldaer van tijt tot tijt gepas- 
seert sy ende voorvallende is, opdat ons na den eysch van saecken moghen 
rechten.

In ’t fort Jacatra, adi 10 April anno 1620.
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419. — CUSTE COROMANDEL.

AEN A. SOURY, PER ’T JACHT ’T HERT, 10 APRIL 1620.

Alsoo den 27 passato hier wel aengecomen is het schip den Buil van 
Londen geseylt den 22 Augusto passato met advysen van de vereeninge door 
d’Engelse Compagnie met onse hoeren meesters gemaeckt, hebben wy goet- 
gevonden ’t jacht ’t Hert met voorsz. Engelsch schip den Buil na de Westcust 
van Sumatra te senden, om d’ Engelse vloote te soecken endc de goede 
tydinghe te helpen verwittigen, met ordre, soo deselvige daer nieten vonden, 
dat dan (de last van peper in Ticco, Priaman noch Atchijn niet bccomen 
connende) tot op de Custe van Coromandel sullen seylen, omme ons van 
daer tydinge van alle gelegentheyt te brenghen, alsmecde alsulcke carga- 
soenen als by de comptoiren gereet wesen sullen. Soo dit schip daer compt, 
sal U. E. wel doen ende ’t selvige metten aldereersten weder herrewaerts 
senden, geladen met indigo, Guyneetse lywaeten endc alderley sorteringe 
van deden voor Indien dienstich, mits ons alle gelegentheden wijtende brect 
advyserende, als insonderheyt de gelegentheyt van d’Engelsen, wat ordre sy 
van d’heeren meesters becomen hebben, wat haer verstandt ende meninge 
sy, opdat ons na den eysch van saecken moghen rechten.

De gedeputeerden, door welcke van weghen onse meesters het accoort in 
Engelandt gemaeckt is, hebben ons daervan copye gesonden met advysen 
daerby, hoe een maendt daerna een jacht van Nederlandt gesonden worden 
soude met approbatie ende ratificatie der hooge mogende heeren Staeten 
Generael, Sijn Princelijcke Excellentie ende de heeren bewinthebberen der 
Generaele Oost-Indische Compagnie van de Vereenichde Nederlanden, onse 
meesters. Soo haest hetselvige compt, sullen U. E. daervan copye senden 
ende meededeylen d’ ordre ende advysen, die van daer bccomen sullen; tegen- 
woordelijck sijn selffs noch niet behoorlijck geinformeert.

Omdat wy verhoopen, datter in Ticco, Priaman oft Atchijn geen peper 
tot de last van dit jacht gebreecken sal ende ’t selvige daerover van Atchijn 
weder sullen verwachten, geen gissinge maeckende, dat na de Custe loopen 
sullen, soo is ’t, dat daermeede geen cargasoen noch cappitael voor de Custe 
senden, maer alleene 32.000 realen in spetie met eenige cleeden tot opcoop 
van peper, verhoopende de Custe ter gelegener tijt met een ander schip te 
versien. Derhalven sal gelieven ons t’excuseren, dat mits dese niet behoor
lijck schrijven.

Van de Custe van Coromandel sijn hier Godt lofïwel aengecomen, te weeten 
den 16 September ’t jacht den Dolphijii, den 12 December ’t jacht ’t Hert 
ende den 2Januaryo ’t schip NieuwZeelaudt, met welcke scheepcn verscheyde 
missiven ontfanghen hebben, daeronder twee van U. E. van dato 16 Septem-
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420. — INSTRUCTIE
VOOR JAECQUES COUTELY, OPPERCOOPMAN, ENDE QUINTIN P1ETERSZ., 

SCHIPPER VAN ’T SCHIP ’T HERT, VARENDE IN COMPAGNIE VAN ’T 
ENGELSCH SCHIP DEN BUL OM D’ENGELSCHE VLOOTE TE

SOECKEN, 10 APRIL 1620.

ber ende 2 November, waerop eerlange, in ’t Godt gelieft, behoorlijck ant
woorden sullen. Wy hadden wel gewenst, dat U. E. op ’t jonckste van ’t noor- 
denmousson, als namentlijck in Febr. passato, met expres fregat geadvyseert 
haddet alle gelegentheyt van d’ Engelsen ende wat daer passeert. Wy hebben 
daerna met groote devotie lange gewacht, maer tot noch toe niet vernomen. 
Laet ons weten, waeraen sulcx geschort heeft, want de Compagnie ten hooch- 
sten aen goede advysen gelegen is.

De behouden aencompst van ’t schip Enckhuysen sullen mede gaerne 
hooren. D’ Almogende wil ’t selvige ende alle andere voor ongeval bewaeren!

Met die van Bantam sijn noch in oorloghe. Vertrouwe, dat d’Almogende 
’teynde t’onsen besten schicken sal. By dese gaet copye van onse missive, 
welck aen d’ overhooffden van d’Engelse vlote schryvende sijn. Dient udaer- 
van, des van noode wesende.

Laet niet ter gelegender tijt meede goede sorteringe cleden voor Patana 
ende Syam te senden. Sr. Casembroot versoeckt oock eenige cleeden voor 
Atchijn. Als sulcx sonder vercortinge van ’tgeene voor andere quartieren ver- 
eyscht wort geschieden can, sal U. E. derwaerts meede pertye senden.

In ’t fort Jacatra, adi 10 April anno 1620.

Met het Engels schip, den Buil genaempt, sullen U. E. seylen langs de 
Westcust van Sumatra na Ticco, Priaman ende Atchijn, om d’Engelse vloote 
tesoecken ende aen d’overste van deselvige over te leveren dese onse nevens- 
gaende missive, daervan eenen gelijcken tevens met den Bul is gaende. Tot 
een begin van d’aenstaende eenicheyt hebben wy (op de verthoninghe van 
d’ overheyt van ’t schip den Bul gedaen) goetgevonden, dat ghylieden by 
beurte weeck om weeck de vlagge op de groote stenge voert, ingaende, soo 
haest van ’t schip de Sonne sult scheyden, ende sal het schip den Bulld'eerste 
weeckede vlagge op de groote stenge voeren, daerna ghylieden, endesoo voort 
handt over handt. By d’ Engelse vloote comende, sult u vlagge van de groote 
stenge tot eerbiedinge strijcken ende daernaer weder ophaelen ende wayen 
laten, gelijck het schip den Buil hier gedaen heeft.

Het cargasoen ende comptanten, welck inne sijt hebbende, sult ghylieden
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in Ticco, Priaman ende Atchijn lossen, te weten op elcke plaetse sooveel, als 
by den raet goetgevonden worden sal.

In Ticco noch Priaman d’ Engelse vloote niet vernemende, sult ghylieden 
aldaer in haeste lossen sooveel geit ende goederen als tot den handel nodich 
wesen sal, van daer met den Buil na Atchijn lopende. Byaldien d’ Engelse 
vloote in Ticco off Priaman comt te bejegenen, soo sult by den oppercoop- 
man van onsentwegen, aldaer residerende, onderstaen, off het nodich en 
dienstich sy, dat ghylieden voorder naer Atchijn loopt om ’t comptoir aldaer, 
tot opcoop van peper, van geit en cleeden te versien, en, des van noode 
wesende, sult dan voort naer Atchijn seylen, met beleeftheyt u affscheyt van 
d’ Engelsen nemende, mits dat een off meer van de cooplieden met d’ Engelse 
schepen herrewaerts comen. Doch soo ghylieden u last in Ticco ende Pria
man becomen cost ende niet geraden wierd gevonden naer Atchijn te loopen, 
sult dan de last in Ticco ende Priaman innemen ende daermeede soo haest 
doenlijcken weder herrewaerts keeren, medebrengende alsulcke missiven als 
d’ overste van d’ Engelse vloote gelieven sullen mede te geven.

In Atchijn comende ende d’Engelse vloote aldaer bejegenende sult haer 
onse missive met voorsz. eerbiedinge overleveren ende ons comptoir versien 
met ’t resterende geit ende goederen, op ’t spoedichste van daer met antwoort 
van d’Engelsen weder herrewaerts keerende, mits van Atchijn, Ticco ende 
Priaman medebrengende sooveel peper, als daer gereet wesen sal ende het 
schip laden can.

D’Engelse vloote in Ticco, Priaman noch Atchijn niet vindende ende by
aldien het geit, welck inne sijt hebbende, daer niet nodich waere, soo sult met 
het schip den Buil na de Custe van Coromandel seylen, om d’ Engelse vloote 
aldaer te soecken ende ’t cappitael aen d’ heer Soury over te leveren ende van 
daer herrewaerts te brengen alsulcke cleeden, als by de comptoiren gereet 
sullen wesen.

Dan, ingevalle het geit in Ticco, Priaman off Atchijn nodich waere, aldaer 
gelost wierd ende de last van peper becomen condt, soo sult in dese conjonc- 
tuere d’Engelse vloote op de voorsz. plaetsen niet vindende niet verder dan 
Atchijn soecken, u last van peper innemen ende daermede op ’t spoedichste 
weder herrewaerts keeren, latende den Buil voorder seylen daer ’t hem ge
lieft, mits beleeffde affscheyt van denselven nemende ende een bequaem per
soon off twee beneffens onse missiven met den Buil sendende, na dat ghylie
den met d’ Engelsen goetvinden sult.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 10 April anno 1620.
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421. — AEN DE GEVANGENE HOLLANDERS
BY DEN MATTARAM TEGENWOORDICH IN TAGY SIJNDE, PER PEECKO, 

CHINEES, 11 APRIL 1620.

Door Pedro, onsen tolck, die wy expresselijck in ambassate by den Tom- 
magon Bauraxa gesonden hadden, om U. E. verlossinge te procureren, hebben 
wel ontfangen U. E. missive van 17 Januario ende daerna eenen anderen van 
20 Martio door brenger deses, maer die van den 15 ditto niet vernomen. 
Voorsz. Tommagon advyseert ons, dat de Mattaram U. E. geerne sonder 
eenich rantsoen loslaeten wil, doch heeft Pedro evewel sonder’t effect terugge 
gesonden met advijs, dat wy eerst bedeneken souden, wat schade die van den 
Mattaram door ons geleden hebben ; wat haer meninge daermeede sy, mach 
men raden. Begeeren sy veel ten onrechten van ons, dat wel voor haer sien 
met recht niet meer van haer eygen verliesen. Interim sullen niet laeten ge- 
stadelijck op u te deneken ende uwe verlossinge na behooren te voirderen. 
Voor dees tijt achten best te wesen en meest voirderen sullen, dat ons niet 
verhaesten weder derrewaerts te senden. Wat aengaet de preparaten die men 
seyt de Mattaram is doende, om ons fort Jacatra met 100.000 mannen aen 
te tasten, weest daerinne niet bedroeft, ’t En sal uwe verlossinge niet ver- 
ach teren, ende wy sijn haer met Godes hulpe seer welgetroost. Om ons volck 
in den arbeyt van ’t nieuwe begonnen fort te verlichten, souden ons eenige 
duysenden van des Mattarams volck wel dienen, alsoo tot noch toe van de 
Javanen niet meer hulpe dan omtrent 200 persoenen becomen hebben 1

Aen den brenger van U. E. brieff Peko geschooren Chinees hebben wy 
vereert veertich rijxdaelen in spetie ende de bevoirderinge van U. E. verlos
singe ten hoochsten gerecommandeert, daerop niet alleene belooft heeft sijn 
beste te doen, maer seer goede hoope geeft om daertoe te comen, ’t sy door 
faveur, welck hy seyt sijn heere by den Mattaram heeft, ofte om u met ont- 
vluchtinge te helpen. Hierop hebben hem een goet stuck gelts toegeseyt. 
Godt geve, dat wy U. E. ende sy het geit becomen! Op U. E. versoecksenden 
met voorsz. Peko een corge tape chinde, 10 stucx tape sarasse, 10 stucx 
goulongs, een syde patole van 6 asta 3 stuyvers, seyldoeck ende 2 bastaguen 
tot cledinge van ’t volck. Doet daer u proffijt mede.

In ’t fort Jacatra adi 11 April anno 1620.
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423. — PATANI.
AEN GERRARD FREDERICKSZ. DRUYFF PER DEN SAMPSON GESONDEN, 

21 APRIL 1620.

I U. E. wort mits desen by den heer Gouverneur-Generael geordonneert aen 
alle degeene in dienste der Generaele Compagnie van de Vereenichde Neder
landen wesende, als insonderheyt aen een yder van de presente vloote en de 
elck schip bysonder, soowel aen alle overhooflden, alle officieren, soldaeten 
ende bootsgesellen, niemant uytgesondert, ’t sy te water ofte te lande, waer 
die sonde moghen wesen, tegen niemandt van de Engelse natie ende insonder
heyt tegen degeene in dienste van de recht honorable Engelse Compagnie 
op Indien handelende wesende, eenich vermaen offverhael, veel min verwijt 
te doen van alle ’t geene tusschen henlieden ende ons gepasseert is, maer 
alles te houden ende laeten alsoff noyt questie, querelle off iets geschiet 
waere, by desen wel expresselijck op ’t alderhoochste bevelende d‘Engelse 
natie, waer die souden moghen bejegenen, ende metten anderen te handelen 
ende wandelen, alsoft eene natie waeren, gelijck dat met onderlinge vrunden, 
geallieerde ende bontgenooten behoort, op peene, soo wie ter contrarie doet, 
dat als perturbateurs van de onderlinge alliantie door onse heeren meesters 
met de honorable Engelse Compagnie gemaeckt, der gemeene ruste ende 
van onderlinge welvaert, totter doot toe aen den lyve gestraft sullen worden.

Ende opdat niemandt hiervan ignorantie pretendere, ordonneren ende be
velen aen alle gouverneurs, commandeurs, cappiteynen, oppercooplieden, 
schippers ende alle andre officieren, onder onse gehoorsaemheyt staende, 
desen in presentie van allen den volcke te publyceren, ende goet regard te 
nemen, dat niemandt hiertegens niet te vergeeffs en sondige.

Actum in ’t schip Nieuw Bantam, omtrent Bantam met de vloote geset 
leggende, adi 21 April anno 1620.

Op 10 November passato sijn hier Godt loff van Patany wel gearriveert de 
schepen de Bergerboot, de Morgensterre ende de twee veroverde, de Sampson 
ende den Houdt.

Voor ’t cargasoen met deselve ontfangen hebben U. E. comptoir volgens 
syne factuere ontlast, gelijck meede voor de 80 coyangh rijs by U. E. aldaer 
in twee joncken, een van nachoda Tenhoingh, d’ander van Radya Gendra 
gescheept ende aen ons geconsigneert, hoewel geene derselver tot noch toe 
vernomen hebben.
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Om me Patany, Syam ende omleggende comptoiren tot opcoop van peper, 
Chineesse ende andere, de Compagnie dienstige waeren tijtlijcken te voorsien, 
boven 't gene aldaer van ’t voorige gesonden cargasoen was resterende, had
den wy op 26 September passato van hier derwaerts affgeveerdicht ’t schip 
(XeSeewolff meteen cargasoen vanontrent/190.000,daeronder52.000reaelen 
in comptant ende 18.000 reaelen in Japans silver; dan’t schijnt door contrarie 
wint ende stroom niet heeft connen opcomen, macr is met de voornoemde 4 
schepen, die hem ontrent halffwehgen by Poulo Ouwer ten ancker leggende 
gemoeten, wedergekeert.

Met dit schip den Sanipsou, dat Godt gelcyde, gaet een cargasoen van 
ƒ268.247 — 5 — 2 volgens inleggende factuere ende cognoissementen, 
daeronder 97.580 realen, soo in comptant als in Japans silver, daervan U. E. 
voor Patany ende naestgelegene plaetsen sooveel to,t betalinge ende opcoop 
van de gereede goederen, als van noode sonde moghen wesen, lichten, ende 
’t overige (dat wy achten een goede somma wesen sal) met ditto schip datelijck 
na Siam aen Cornelis van Nieuroode tot opcoop van peper, benjuwijn, gomme- 
lacquo, Chineesse waeren, was ende andersints voor Nederlandt ende Indien 
dienstich, senden snit, sonder in Patany eenich goet vruchteloos ofte stil te 
houden leggen.

U. E. sy verdacht, dat corts na desen noch meer schepen met amplc advysen 
ende antwoorde op U. E. missive voor Patana ende Japan te verwachten heb- 
bet, daermede ’t cappitael, na de middelen van de Compagnie strecken con
nen, verstercken sullen. Laet derhalven niet Syam moede met een goede 
somma te versien. ’t Engels verovert schip den Beer ende deórmwZ^’met een 
goet cappitael waeren gedestineert ende oock gereet, om met den Sampson 
gegaen te hebben, dan sijn met de compste van 11 Engelse schepen op 20 
descr in de Straet Sonda verscheenen, opgehouden ende by onse vloote alhier 
gebleven. Daerommc senden dit schip met soo groote somme gelts vooruyt, 
opdat U. E. middelen hebt, daermede te prevenieren, datter geen ofte weynigc 
peper door de Chynesen van Patany, Sangora, Ligor, Bordelon ende Syam 
naer Chyna vervoert worde, macr selffs alles voor de Compagnie opcopet.

Bevelen ende recommanderen U. E. derhalven op ’t hoochste sooveel peper 
te coopen, als tot redelijeken pryse becomen condt. Redelijcke pryse verstaen 
wy, dat ghy de peper niet ongecocht latet, als het iets by de wereken comt. 
’t Geene aen peper niet besteeden connet, dat imployeert, als voorseyt, aen 
Chineesse waeren, benjuwijn, gommelacco ende sulex, als U. E. wetet voor 
Nederlant ende Indien dienstich te wesen. Benjuwijn ende gommelacco can- 
der niet te veel gesonden worden, ’t Geene voor ’t patrya te veel is, can in 
Mocha, Surattc ende op de Custe Coromandel metgoet proffijt vertiert worden.

Den 27 verleder maent arriveerde alhier van Londen ’t schip den 2>//ZZby
•11
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d’Engelse Oost-Indische Compagnie uytgerust, daermedeons meteen Duyts 
coopman copye van d’articulen des vredes ende vereen in ge beyder Compag
nien, by de gedeputeerde van wedersyden getroffen, gesonden wiert met 
advijs van de gedeputeerde wegen d’ Oost-Indische Compagnie der Vereenich- 
de Nederlanden, wesende tot Londen, alsdat de approbatie ende ratificatie 
derselver by d’E. hooghmogende heeren Staeten Generael der Vereenichde 
Nederlanden, Syne Princelijcke Excellentie ende d’E. heeren Mayores, onse 
meesters, binnen een maent naer des Bitll's ver treek meteen Hollants jacht 
d’advyso ende 2 Engelse coopliedcn daerin te verwachten hebben, soodat door 
Godes genade de verbitteringe, misverstanden ende alle hostiliteyten tusschen 
ons ende d’Engelsen alhier een eynde hebben, in een gewenste vreede ver
andert sijn, ende’t gepasseerde aen wedersyden geduyrende den crackeeligen 
tijt gants begraven blijft ende nimmermeer opgehaelt sal worden. Godt geve, 
dat het tot welstandt beyder Compagnien lange mach duyren! Hiernevens 
gaet een missive by d’ overhooffden van den ZWZaen hacre natie, in wat quar- 
tieren die mochten wesen, geschreven, daerinne speuren sullen, hoe de vrede 
tusschen beyde de Compagnien getroffen sy. U. E. mach deselveaen de voor- 
neemste van d’Engelsen aldaer behandigen. Recommanderen U. E. derhalven 
d’Engelse natie aldaer alle vrientschap, ecre ende faveur te bethoonen soo- 
veel sonder prejuditie van de Vereenichde Compagnie geschieden can, alle 
offensive ende hostile acten ende proceduyren op te schorten, ende met den 
anderen in ruste ende vrede te leven, doende als geseyt is, ende sijn de altoos 
op u hoede, totdat ondertusschen hiernaer volcomener ordre van alles be- 
comet.

Nadat ditto Builsijn volck alhier eenige dagen ververscht hadde is met ad
vijs van d’Engelsen goetgevonden, dat wy ’t jacht ’t Hert met hem in com
pagnie senden souden, omme d’Engelse vloote op de cust van Sumatra, Co- 
romandel ofte daer die mocht wesen te soecken, dewelcke in ’t uytseylen van 
de Straet Sonda de voorsz. 11 Engelse schepen, die van de vrede niet en 
wisten, gemoetende, naerdat haer pampieren ende brieven aen deselve over- 
gelevert hadden, als vrienden met den anderen geresolveert hebben regel
recht herrewaerts te comen. D’heer generael is haer met een vloote van 12 
schepen tegemoet geloopen, per advijs. U. E. sal mogelijck over lant wel ver- 
staen hebben, hoe d’heer commandeur Willem Jansz. met ses schepen in 
October passato 4 Engelsen voor Ticco vechtenderhandt aengetast ende ver
overt heeft, namenlijck den Dragon, d’ Expeditie, den Beer ende de Roose. 
Ende hadde dese vrede niet gecomen, de reste soude mogelijck denselven 
ganek gegaen hebben, doch ’t schijnt*dus beter te wesen.

Met Bantam continueeren den oorlogh. Tot noch toe heeft hy sijn peper 
behouden ende wy hem toevoer van rijs ende andere nootlijckheden beleth.
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424. — SIAM.
AEN CORNELIS VAN NIEUROODE, PER DEN SAMPSON GESCHREVEN, 

21 APRIL 1620.

wy met d’ Engelsen ver-

Met liet schip den Sam/>sont dat Godt geleyde, gaet voor Patana een car- 
gasoen van ƒ268.247 — 5 — 2, waeronder ontrent 100.000 reaelen van achten, 
soo in comptant als Japans silver, met ordre aen Sr. Gerrit Fredericx Druyff, 
daervan voor Patana ende naestgelegene plaatsen sooveel tot opcoop van 
gereedc goederen, insonderheyt peper, van noode sonde moghen wesen, te

Wat daer noch van worden wil, insonderheyt nu 
eenicht sijn, sal den tijt leeren.

U. E. sy op ’t hoochstc gerecommandeert goede sorge in den incoop van 
Chineesse zyde ende zydewaren te dragen, dat boven haeren gewoonlijeken 
prijs ende waerdye niet ingecocht worde, gelijck wy bevinden dat geschiet 
is aen de sydestoffen nu jongst van daer becomen, alsoo gantsch slecht ende 
uyttermaeten dier vallen, voor ’t patrya ondienstich, de Compagnie schade- 
lijck ende hier voor de gemeente costclijck.

’t Sal goet wesen, dat U. E. aen d’ onse ende d’ Engelse aen de hacre in die 
quartieren den vrede ende vereen inge tusschen ons ende d’Engelsen, by 
onse heeren meesters in ’t patrya getroffen, advyseert, omme alle twist ende 
voordere inconvenienten voor te comen.

De Pataniers, die de tydinge van Sr. Hendrick Janszen victorie overgebracht 
hebben, met den Sanipson geresolveert sijnde te vertrecken, soo hebben de
sel ve tegens haeren danek niet willen ophouden, maer meteen vereeringe ge- 
licentieert, namentlijck aen Tuan Raya d’opperste 2 sarassa maleyo, 1 cassa 
bengala, 13 reaelen van achten; Insche Min 2sarassemaleyo, 1 cassebengale. 
10 reaelen van achten; item noch aen 17 gemeene persoonen ider 1 sarassa 
maleyo, ?, cassa bengale, 3 reaelen van achten.

Per ’t naeste schip sullen een bricff met een goede vereeringe aen Dato 
Paduca Sarinara senden in danckbacrhcyt van genootene vrientschap. Dit ge
lieve U. E. hem aen te dienen ende onse excuse doen, verhaelende de redene 
waeromme sulex met dit schip niet en heeft connen geschieden, ’t en ware 
U. E. d’ eere aldaer alreedc bewaert ende voldaen haddet. In sulcken gevalle 
sal U. E. desc bootschap surseeren ende onse voordere. ordre daerin ver
wachten.

In ’t fort Jacatra, adi 21 April anno 1620. Was onderteekent: ter ordon
nantie van d’ heer generael, PlETER DE CARPENTIER.
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lichten, ende ’t overige, dat wy achten een goede somme wesen sal, met voorsz. 
schip datelijck na Syam te senden; bevelen ende belasten U. E. derhalven op 
’t hoochste sooveel peper op te coopen als tot redelijcken pryse becomen 
connet; als het iets by de wercken compt, verstaen wy, dat ghy geene peper, 
sooverre u cappitael mach toereyken, ongecocht latct, gelijck meede benju- 
wijn, gommelack, Chineesse waeren, was ende andersints voor Nederlandt 
ende Indien dienstich. Corts na desen hoopen noch een schip met een goet 
cappitael, ample advysen ende antwoorde op U. E. missive derrewaerts te 
senden. Twee andere schepen waren noch gedestineert ende veerdich met de 
Sampson na Patany ende Japan te gaen, dan sijn met de compste van 11 
Engelse schepen, op 20 deser in de Straet Sonda verscheenen, by de vloote 
alhier opgehouden; daeromme senden dit schip metsoo treffelijcken cappitael 
vooruyt, opdat ghylieden middel moget hebben geene ofte weynige peper 
door de Chinesen te laeten vervoeren, maer selffs alles voor de Compagnie 
opcoopt. Ben ju wijn ende gommelacke cander oock niet te veel gesonden 
worden, ’t Geene voor ’t patrya mochte te veel sijn, can in Mocha, Suratten 
ende de Custe Coromandel met goet proffijt gesleeten worden. Den 27 voor
leder maendt . . . . x) tot welstand t beyder Compagnien lange mach duyren.

Naerdat ditto schip den Buil. . . . 2) tegemoet geloopen, per advijs.
Mogelijck sal U. E. al verstaen hebben, hoe in October passato d’ heer 

Willem Jansz. met 6 schepen 4 Engelse voor Ticco verovert heeft, nament- 
lijck den Dragon, den Beer, d’ Expeditie ende de Roose.

Met Bantam continueeren den oorlogh. Hy behout sijn peper ende wy 
beletten hem toevoer van rijs ende alderhande vivres. Hoe nodich peper van 
andere plaetsen van doen hebben, geve U. E. te considereren.

U. E. sy gerecommandeert in ’t incoopen van Chineesse zyde ende syde- 
waeren goede sorghe te dragen, dat boven haere prijs ende gewoonlijcke 
waerdye niet ingecocht worden, gelijck wy bevinden aen seeckerc zydestoffen, 
nu jongst van Patana ontfangen, geschiet te sijn.

Wy hebben aen Sr. Druyff geschreven, dat het goet sy, hy aen d’onse 
ende d’Engelsen aen de haeren den vrede tusschen ons ende d’Engelsen, by 
onse heeren meesters in ’t patrya getroffen, advyseren, ommc alle twist ende 
voordere inconvenienten voor te comen.

In ’t fortjacatra adi 21 April anno 1620. Was onderteykent: ter ordonnantie 
van d’ heer generael, PlETER DE Carpentier.

’) Woordelijk gelijk aan bl. 689—’90 hiervóór.
Woordelijk gelijk aan bl. 690 hiervóór.
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425. — INSTRUCTIE
VOOR D' OVERHOOFFDEN VAN ’T SCHIP DEN SAMPSON, WAERNAER HUN 

OP DE REYSE NAER PATANA SULLEN HEBBEN TE REGULEEREN, 
21 APRIL 1620.

Van hier snit ghylieden in alder yl recht door na Patany seylen, sonder onse 
vlootc alhier in ’t gesichte te comen, eenige plaetsen aen te doen, ofte onder
wegen te tarderen.

In Patana gecomen sijndc, sullen met ordre ende goetvinden van Sr. Gcrrit 
Federicx Druyff ofte den raet aldaer met soodanich cargasoen, als aldaer ge
mist can worden, datelijck naer Syam vertrecken, ende aldaer voorts d’ ordre 
van Sr. Cornelis Nieuroodc ofte die in sijn plaetse sonde moghen gesucce- 
deert sijn, met ad vijs van den raet volgen.

Eenige Engelse te water ofte te lande bejegende, sult die alle vrientschap 
ende eere, sooveel sonder prejuditie van deE. heeren Staten, Sijn Princelijcke 
Excellentie ende onse heeren Mayores geschieden can, bethonen, sonder hun 
met woorden ofte dact eerst in ’t minste eenige offentie te doen.

Doch sult geen Engelse off imandt anders vertrouwen, maer altijt op u 
hoede wesen. Soo u iemandt overlast aendoet ofte tenminste soeckt te doen, 
wapent ende beschermt u daertegen met de wapenen die u tot deffentieende 
offentie van vyanden medegegeven sijn, doch begint niet sonder goet fon
dament ende dat voor alle de werrclt verantwoorden connet. Dit sy voor de 
geveynsde vrienden geseyt.

De Portuguesen, Spangiaerden, Macassaren, die van den Mattaram, Bantam 
ende alle andere onse vyanden, sult ghylieden alle mogelijeke affbreuck doen. 
Sult mede ter plaetse, wacr ghy soudet moghen aencomen, een ider condt 
doen, hoe met d’ Engelsen vereenicht sijn, soo aen d’ Indianen, Engelse als 
onse eygen natie.

De Mallcyen, die tegenwoordich met den Sam/fson weder na Patany ver
trecken, sal U. E. naer gelegcntheyt van plaetse, cost als andersints acconio- 
deren, vrientlijek tracteeren ende niet toestaen, dat imant van U. E. volck 
haer eenige overlast doe ofte verongelijeke.

In ’t fort Jacatra, adi 21 April anno 1620. Was onderteykent: ter ordon
nantie van d’ heer generael, PiETER de CARPENTIER.
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426. — JAMBI.
AEN VAN DER DUSSEN, PER EEN BOOT VAN D’ENGELSEN MET EEN 

ASSISTENT GESONDEN, 25 APRIL 1620.

By desc gact copyc van onsc jonckste per fregatten Ccylon ende Hoorn ge
sonden. Tsedert is tot Jacatra wel acngecomen de joncquc van Intsche 
Mouda, waermeede van U. E. seeckere missiven wel ontfanghen hebben, doch 
connen deselvigc voor dees tijt niet puntualijeken beantwoorden, vermits tot 
Jacatra sijn; hoopen sulex eerlange met den Jager te doen.

Desc gaet per expresse meteen boot van d’Engelsen, om U. E. te advyscrcn 
hoe den 27 Martio tot Jacatra wel acngecomen is een Engels schip, den Buil 
genaempt, sijnde in Augusto 1619 van Londen vertrockcn, tydingc brengen
de, hoe d’ Engelse Compagnie met onse meesters verdraghen ende vereenicht 
waren. De gedeputeerde in Engclandt wesende, hebben ons met een Neder- 
landts coopman gesonden copye van ’t accoort met d’Engelse Compagnie 
gemacct, wacrvan advyseren d’approbatie ende ratificatie van de hooghe 
mogende heeren Staten Generael, Syne Excellentie ende de heeren Mayores 
met een ander jacht van Nederlandt (daermeede twee Engelse cooplieden 
comen) senden sullen. De Hecre wil ’t sclvigc behouden geleyden ende geve, 
dat dese vereeninge ten gemeene welstandt gedye! Neffens voorsz. schip den 
Buil hadden wy ’t jacht ’t Hert gesonden, om d’Engelse vloote te soecken 
ende haer dese tydinge te verwittigen, doch in de Straet Sonda comende, 
hebben den 18 stands aldaer bejegent een Engelse vloote van 1 1 schepen, 
waervan tot Jacatra tydinge becomende, sijn hun met een vloote van 13 sche
pen tegengeloopen ende den 21 deser voor Bantam by den anderen gccomcn, 
daer malcanderen met aller eer ende vrientschap bejegent hebben. Totdat de 
principale pampieren becomen, sal de publycatie van desc vereeninge gesur- 
ceert werden, doch sullen interim by provisie niet doen dan met gemeen ad- 
vijs en raet, gelijck dat behoort ende by de Mayores verdraghen is. Hierover 
ordonneren ende bevelen U.E. by dese, gelijck meede alle andere in dienste der 
Generale Compagnie, met d’Engelse natie goede vrientschap ende eenicheyt 
te houden, haerlieden alle eere, deucht, hulpe ende faveur, des nodich wesen
de, te bethoonen, sonder hun in ’t minste met woorden ofte daet t’ offenceeren, 
injurieren, eenich leet off verwijt aen te doen, veel min iet van ’t gepasseerde 
te gedeneken, maer alles in vergetelheyt te laeten, alsoff tusschcn ons noyt 
questie geweest waere.

Den peper sult ghylieden aldaer met gemeen advijsendc raet opcoopen tot 
sulcken prijs, als met den anderen goet vinden sult. Daerna sult die gclijcke- 
lijck deylen, wel te verstaen, soo verde het geit streckcn sal, ende die ’t meeste 
geit heeft, sal daerna alleene coopen soo goeden coop als becomen can, son
der den andere daerinne hinderlick te wesen.
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’t Jacht Clcen Amsterdam sijn met groote devotie verwachtende; soo haest 
hetselvige compt, sullen U. E. de Jager toesenden met alsulcken geit ende 
goederen, als verstaen sullen nodich te wcsen. Verhoopen oock, dat U. E. 
daerenboven de last voor ’t jacht den Dolphijn ende Ccylon meede bccomen 
sult hebben. Alle den peper, voor den ontfanek van dese gccocht, ontfangen 
ende die uytstaende hebt, sult U. E. ons toeseynden ende d’Engelsen niet 
meededeylen, wantsy daerop, noch wy op ’t haere.niet te pretenderen hebben, 
alsoo verstaen den gcmccnen incoop, met geit op den ontfanek van dese ge- 
daen, soo lange duyren ende egalijck verdeylt worden sall als de pennin- 
ghen strecken. Compt dit na ende siet toe, dat u d’Engelsen niet abuyseren, 
altoos op u hoede wesende. Soo tusschen U. E. ecnich verschil reese, sult daer- 
omme niet crackelen, veel min eenige feytelijckheyt plegen, maer alles in ’t 
vriendelijck verdraghen, ende ’t geene niet eens worden tot de gemeene raet 
van diffentie alhier renvoyeren.

U. E. zy gerccommandeert het comptoir van Andrigiry na gelegentheyt 
van geit ende goederen behoorlijeken te versien ende den handel aldaer waer 
te doen nemen, latende overal alle mogelijeke vlijt ende necrstichcyt doen 
omme soo grooten quantiteyt peper op te coopen ende herwacrts te senden 
als doenlijeken is, want dacromme seer verlegen sijn, vermits den oorloch 
met Bantam is continueerende ende wel langhe soud moghen dueren.

In Jortan sijn twee Chineesse joneken aengecomen, maer hierontrent 
hebben noch geen vernomen ; ach te oock, al waer ’t, dat den Dolphijn eenige 
bejegent hadde, dat nu seer qualijck comen connen, vermits de suydtooste 
winden seer hardt doorwayen. In desen gevalle sal U. E. ordre geven, dat men 
geen tijt verliese, om eenige Chineesse joneken in ’t mousson tot Jacatra te 
brengen, maer dat men die in Jamby o ff elders, daer ’t haer gelieve, laet loopen. 
Sijn der eenige herrewaerts gebracht, excuseert het by den coninck, ten besten 
Sync Magisteyt verseeckerende, dat het niet gedaen wort om eenige joneken 
den handel tot Jamby te beletten, maer alles omdatter verscheyde jonequen 
onsen passedcl genomen ende ons toegeseyt hadden tot Jacatra te comen; 
dat dcrhalven vernomen wort, waeraen het schort ende waer die lieden sijn.

Belangende de peper, die eenige joneken souden mogen onderstaen te ver
voeren, U. E. sal sulex voorcomen voor sooveel eenichsints doenlijeken is. 
Coopt al op dat becomcn condt ende maeckt datter weynich off geen ver
voert worde!

De vreede ende vereeninge tusschen ons ende d’Engelsen gcmaeckt sal 
U. E. een ider condt doen, sonder sulex te verswyghen off voor imandt ver
borgen te houden, doch evenwel sult alle onse schepen waerschouwen op 
haer hoede te wesen.

De genegentheyt van Chily Japan sullen secreet houden, ende als hy
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427. — ANDRIGIERY.
AEN VAN DER EYCK, PER DE BOOT VAN D’ENGELSEN, 25 APRIL 1620.

428. — TICCO.
AEN CORNELIS DE KEYSER, PER ’T JACHT ’T HERT, GAENDE IN COMPAGNIE 

VAN ’T ENGELSE SCHIP DE BYE, 25 APRIL 1620.

Nadat ’t jacht ’t Hert met d’Engelse Buil na Jacatra vertrocken waeren, is 
haer in de Straet Sonda bejegent een Engelse vloote van elffschepen, daerby 
wy lieden met onse vloote voor Bantham gecomen sijn ende malcandcren 
met alle eere ende vrientschap bejegent hebben. Per voorsz. vloote hebben 
wel ontfangen eene missive den 12 Febr. passato van Ticco geschreven, maer 
niet geteeckent, doch gissen, dat van U. E. geschreven is; was van d’Engelsen 
opgebroocken ende is ons open gelevert.

Wy hebben daerdoor ongeerne verstaen, hoe deerlijck den oppercoopman 
Abraham de Rasicrc den 31 Januario passato in Pryaman vermoort is, dat te 
vooren meede in groot perijckel geweest ende een swart meede in de combuys

Het voorsz. is copye van d’onse per boot van d’Engelsen aen Sr. van der 
Dussen geschreven. Wy confirmeeren d’inhoude ende sal U. E. ’t selvige voor 
de syne gelieven te houden, voorder alle mogelijeke neersticheyt doende, 
omme soo grooten quantiteyt peper op te coopen ende herwaerts te senden 
als doenlijeken is, waeraen ons sonderlinge vrientschap ende de Generale 
Compagnie grooten dienst geschieden sal.

Adi 25 April anno 1620.

resolveert te comen, sal ons hertelijeken wellecom wesen. Soo uwe assistentie 
van noode heeft, laet niet hem te helpen.

Dus verde geschreven hebbende, crygen tydingh van Jacatra, hoe aldacr 
op gisteren van Chinchcu wel acngecomen was een Chinecssc joneke, geladen 
met veel clcnicheden, maer geen rijeke last; brengt tydinge, datter op sijn 
vertreck noch een ander in ladinge lach, om regelrecht na Jacatra te vaeren. 
Hierover behoeft U. E. in ’t harnas niet te treedon, om de joneken van dacr 
tot Jacatra te doen varen. Belet maer, datse van daer geen peper na China 
vervoeren, soo sal ’t wel wesen.

In ’t schip Hieuw Bantam, leggende met de vloote voor Bantam, adi 25 
April anno 1620.
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Nadat ons jacht ’t Hert met d’ Engelsen Buil van Jacatra vertrocken waren, 
hebben sy den 18 stantis in de Straet Sonda bejegent een Engelse vloote van 
11 schepen. De tydingc crygende, sijn wy haer met 13 schepen tegengeloopen 
ende den 21 voor Bantam by den anderen gecomen, alwaer malcanderen 
met alle eer ende vrientschap bejegent hebben, ende is goetgevonden, om de 
vroede overal condt te doen, dese twee schepen ’t //rr/ende de Bye in com
pagnie na Atchijn te senden. By de 32.000 reaelen te vooren in ’tschip ’t Hert 
gescheept, hebben noch 8000 realen gedaen, soodat als nu dacrmeede senden 
40.000 realen in spetie. ’t Geene U. E. daervan tot opcoop van peper nodich 
heeft, sal daeruyt lichten ende ’t jacht ’t Piert datelijck met het overige geit

429. — ATCHIJN.
AEN N. CASEMBROOT, PER ’T HERT IN COMPAGNIE GAENDE MET 

D’ENGELSE BYE, 25 APRIL 1620.

••

I
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vermoort was, sonder dat daerover eenich recht gedaen sy. Wy hebben den 
oppercoopman Casembroot gelast de saecke den coninck van Atchijn aen te 
dienen ende recht daerover te versoecken; naer gevolch sullen met verlangen 
verwachten.

My verwondert, dat niet meer dan 400 baeren peper becomen haddet. 
Dese gaet per ’t jacht ’t Hert, welck in compagnie van een Engelsch schip 
na Atchijn gedestineert hebben, om de vreede ende vereeninghe overal te 
vercondigen, opdat den handel met goetaccoort ende eenicheyt gedaen worde. 
Tot opcoop van peper senden met dit jacht eenige Gouseratse cleeden ende 
40.000 realen in spetie. Soo ’t selvige by U. E. eerst compt, sult daaruyt 
lichten alsulcken geit ende goederen, als in Ticco ende Priaman tot opcoop 
van peper van noode sy, het overige voor Atchijn latende, ende compt het 
eerst tot Atchijn, sal U. E. aldaer door Sr. Casembroot versien worden. Wy 
bevelen ende recommanderen U. E. alle mogelijeke neersticheyt te doen, 
omme soo grooten quantiteyt peper op te coopen ende herrewaerts senden 
als doenlijck is. Soo daer Engelse in Ticco ende Priaman sijn, sult tot eenen 
prijs coopen ende de peper daerna egalijck deelen, gelijck wy nevens dese 
aen Sr. Casembroot geschreven hebben. Voorder bevelen U. E. alle goede 
correspondentie, vreede ende eenicheyt met d’Engelsen te houden, sonder 
eenich vermaen van ’t gepasseerde te doen, ende oock wel te letten, dat u 
niet en vercloecken.

In ’t schip Nieuw Bantam, adi 25 April anno 1620, leggende met de vloote 
voor Bantam.
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ende deden na Ticco ende Priaman senden, omme te lichten ende op ’t spoe- 
dichstc herrewaerts te brengen de peper, die daer geroet soud moghen wesen. 
’t Geene U. E. veerdich heeft, sult meede sonder verlet van tijt in ’t Hardt 
schepen, maer ’t selvige niet lange ophouden, om dacrinne te schepen de 
peper weick met dit geit sonde moghen copen.

Wy bevelen U. E. andermael met d’Engelsealdaer goede vrientschap ende 
eenicheyt te houden. De peper sult ghylieden eendrachtelijcken opcoopen 
tot alsulcken prijs, als best geraden vindt ende diedaerna egalijck deylen, voor 
sooverde elck sijn geit strecken sal. Die ’t meeste geit heeft, sal daerna alleen 
moghen coopen. Om de peper, die naderhandt soud moghen becomen, sullen 
eerlange een ander schip met een goet cappitael senden. Laet niet interim 
alle mogelijeke ncersticheyt te doen, om goede partye peper tegen de compste 
van ’t schip op voordeel te versamelen, daeraen de Compagnie grooten dienst 
ende ons vrientschap geschieden sal.

Neffens d’Engelsen sal U. E. den coninck ende alle andere aendienen, hoe 
de Magisteyt van Engelandt ende d’ hoochmogende heeren Staetcn Generael 
haer ondersaten op Indien handelende, hebben doen vercenighcn, allequcstie 
ende querellc ter nedergeleyt, om de macht van beyde de natie cendrachte- 
lijck tegen onse gemeene vyanden te gebruycken ende den handel met goede 
ruste, vreede ende eenicheyt te doen.

Verthoont den coninck, hoe onnoselijck Abraham de Rasiere in Priaman 
vermoort is, ende versoeckt daerover van onsentweghen recht. Na ick versta, 
is het door een van des conincx schryvers gedacn.

Claecht oock syne Magisteyt ons den handel in Ticco ende Priaman voor 
twee jaeren vergunt heeft, maer sijn officieren het volck van ’t landt beletten 
met d’onse te handelen, ende versoeckt daerover prolongatie van tijt tot re
factie van ’t ongelijck, weick ons daerinne geschiet is, opdat wy ons niet heb
ben te beclaghen, dat drie jaeren achter den. anderen te vergeeffs op ydcle 
toesegginge van syne Magisteyt schepen na Atchijn gesonden hebben; ende 
als het versoeck met des conincx schiap geaccordeert ende den handel in 
Ticco ende Priaman vergunt is, dat dan noch meer dan te vooren geabuyseert 
worden. Eer U. E. dit den coninck verthoont, communiceert het met d’Engel
sen ende hoort daerop haeren goeden raet.

Op ’t alderspoedichste sal U. E. dit jacht ’t Hert weder herrewaerts senden, 
sonder ’t selvige na de Custe (gelijck voor dese geprojecteert was) te sturen.

In ’t schip Nieuw Bantham> adi 25 April anno 1620, leggende voor Bantham.
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430. — AEN EYNDHOVEN
ENDE D’ANDERE GEVANGENE NEDERLANDERS IN ’T LANDT VAN DEN 

MATTARAM S1JNDE PER EEN DUYTS COOPMAN GESONDEN, 
GAENDE MET ’T ENGELS SCHIP DEN PEEPERCOORN

NA JAPARA, 25 APRIL 1620.
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Het voorsz. is copye van onse jonckste per geschooren Chinees met eenige 
cleeden gesonden. Tscdert is ons wel geworden een van U. E. missiven, ge- 
dateert 25 Januario passato, wacrdoor geerne verstaen ’t geene in ’t lant van 
den Mattaram passeert.

Den 27 Martio passato is tot Jacatra wel aengecomen een Engels schip, den 
Buil genaempt, sijnde van Londen geseylt in Augusto 1619; brengt tydinghe, 
hoe d’ Engelse Compagnie met onse meesters vereenicht waren. Wy hadden 
’t jacht ’t Hert met dit schip gesonden, om d’ Engelse vloote te soecken ende 
de goede tydinge te verwittigen, doch hebben haer den 18 stantis, te weeten 
11 schepen, in de Straet Sonda gerescontreert. Soo haest de tydinge tot Ja
catra vernamen, sijn d’Engelse schepen met 13 schepen tegemoet geloopen 
ende voor Bantam by malcanderen gecomen, alwacr den anderen met alle 
vrientschap ende cerc bejegent hebben.

Alsoo d’ Engelsen ons te kennen gaven, hoe sylieden geneghen waeren 
een schip na Japara om provisie te senden, hebben wy met haer bewillinge 
goetgevonden Jan Jansz. Hoogelandt expressclijck mede te senden met 
ontrent 1000 reaelen in spetie, om U. E. verlossinge op aller maniere te 
voorderen. Wy hebben hem last gegeven alle mogelijeke neersticheytdaertoe 
te doen. Soo de gelegcnthcyt becomen condt, advyseert voorsz. Hooghlant, 
hoe daertoc best comen sal, ende soo ghylieden gelegcntheytbecomen condt 
om te vluchten, doet het ende loopt vry aen dit Engels schip: d’ Engelsen 
sullen u wel helpen ende verberghen. Soo het in descr manieren niet geluct, 
wy sullen niet laeten andrc ract te soecken. Weest daerinne gedult ende 
hebt goeden moet. Godt sul u en ons helpen.

Bantham houden gestadelijck belegert. Rijs ende visch isscr groot gebreck. 
Tot noch toe hebben op de stadt geen gcwelt gebruyckt, doch soo de pangoran 
lange opstinaet blijft soud syne ruyne daerop wel moghen volghen.

In \sc\wp Nieuw BantkaiH leggende met de vloot voor Bantam, adi25 April 
anno 1620.
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431. — GRISSY.
AEN WOUTER HEUTEN, PER ’T SCHIP THOOLEN, 27 APRIL 1620..

Met onse vloote neflens d’Engelse vloote leggende voor Bantam, is ons 
aldaer den 24 wel geworden U. E. aengename van den 12 ende 15 deser, 
waerop datelijck goetgevonden hebben ’t schip Tkoolcn, brenger deses, met 
24.000 realen in spetie, eenige cleeden ende andere clenicheden na Grissy te 
senden, om voor te comen, dat de Chineesen geen peper na China vervoeren. 
U. E. sal dit schip daerop expresselijck doen passen ende niet eer van daer 
herrewaerts senden, voordat alle de peper door d’onse opgecocht, in Tkool en 
gescheept ende dat de Chineesse joneken na China vertrocken sijn. De vrien
den sullen trachten de peper soo goeden coop te doen, als doenlijeken is, 
insinueerende de Chynesen geen peper te coopen, in haer joneken te schepen, 
noch van daer na Chyna te vervoeren, op peenc dat ghylieden deselvige sonder 
iets te betalen uyt haer joneken lichten sult, ende, byaldien des niettegen- 
staende onderstonden eenige peper te vervoeren, soo sult die uyt haer jone
ken lichten ende hun aenseggen, dat haer betalinge tot Jacatra aen ons ver- 
soecken.

De minnelijeke ontfanekenisse ende groot faveur, by den coninck van Sura- 
bayaaen U. E. gedaen, hebbegaerne verstaen ; weest daertegen niet ondanek- 
baer, doet den coninck ende de voorneempste grooten ter aencompste van 
dit schip wederomme eenige vereeringhe ende onse groete, andermael con
firmerende, dat bereyt sijn Syne Magisteyt tegen de Mattaram te water alle 
mogelijeke assistentie te doen, ende, soo des van noodc waere, bethoont het 
metter daet, de schepen, die daer souden moghen wesen, daertoe gebruyc- 
kende. ’t Is ons lieff, dat het voornemen van Ouloubalangh door de compste 
van de Neptunes gestut wierd. Godt geve, dat eens met wat slaegen gclecrt 
worden haer ruste binnen hun limiten te houden.

Datter 85 lasten peper in ’t Postpaert geladen waren, is ons lieff. Soo haest 
U. E. ’t selvige schip derven can, sullen de peper dacrmeede verwachten. 
Laet niet met ditto Parator/ende alle d’andere schepen herrewaerts te senden 
sooveel hout, balcken, swalpen, planeken, rijs, padi ende wat andersints door 
Sr. Carpentier nevens dese ontboden wort; dit schip Tkoolcn sult insgelijcx 
meede met alle nootlijekheden vol laden, insonderheyt groote menichte van 
hoornbeesten, koebeesten, stieren, buffelen, buffelinnen, boeken, hoenderen, 
eenden, gansen ende andersints.

Met eerste gelegen theyt sal U. E. het paert van Jacatra voor den coninck 
van Surabaya gesonden worden. Sendt ons daerentegen wederomme 6 andere 
van de grootste slach van daer. Eenige dyamanten ende andersints sult van 
Jacatra becomen, om tot schenckagie off andersints te gebruycken.
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Met cl’eerste schepen, die van d’Oost met nagelen, nooten ende foelye 
sullen comen, sal U. E. sich herrewaerts vervougen, omme na Mocha ende 
Suratten te vaercn. Beveelt daer op u vertreck het opperste gebictdengeenen, 
die by den raet daertoe bequaemst geordeelt wort, mits ordre latende, dat al 
het volck met de jonckste schepen herrewaerts come. Doch soo ’t geviele, 
dat de coninck versochte daer iemandt souden laeten, sullen de vrienden 
daer een ondercoopman off een bequaem assistent met een cleen geselschap 
laeten met eenich geit tot haer onderhout, maer sonder cappitael offcarga- 
soen om te handelen, want sulcx voor dees tijt, gelijck U. E. advyseert, niet 
geraden is.

U. E. sy gerecommandeert alle mogelijcke neersticheyt te doen omme te 
onderstaen, off daer oock raet vinden condt, om ons volck, by de Mattaram ge
vangen wesende, van daer te lossen. Met d’Engelse Pcepercoorn, na Japara ge- 
vaeren, hebben Hoochlandt expresselijck tot dien eynde derwaerts gesonden.

De vrye lieden, aldaer wederkeerende, sult in dwang houden endenahaere 
merite tracteeren.

Den 27 passato is tot Jacatra wel aengecomen het schip den Buil ge- 
naempt, . . . . gelijck dat behoort ende by de Mayores verdraghen is. Hier
over bevelen U. E. alle onse scheepen van d’ Oost comende, die hiervan niet 
verwitticht sijn, van onsentwegen te belasten, dat eenige Engelse schepen voor 
Japara off elders bejegenende, haerlieden alle vrientschap, deucht ende eere 
bewysen, oock alle hulpe ende faveur, des nodich wesende, te bethoonen, 
sonder hun in ’t minste met woorden offdaet t’offenceren, injurieren off eenich 
verhael van ’t gepasseerde te doen, alles in vergetelheyt latende, alsoff tus- 
schen hen ende ons noyt questie geweest off iets geschiet waere.

Voorder sult belasten, dat die van den Mattaram overal in passant alle 
mogelijcke affbreuck gedaen worde, doch eenige joncken met onse pas voor 
Japara rescontrerende, sult die verschoonen, ende, soo daer eenige Engelse 
schepen laghen, sal men niet meer doen dan met ad vijs ende raet van d’ En- 
gelsen goetgevonden wort, opdat sylieden daerdoor niet verhindert worden 
in ’t opcoopen van alle nootlijekheden, vermits belooft hebben ons de helft 
daervan te doen.

U. E. sult trachten sooveel Javaense piecken op te coopen ende herrewaerts 
senden, als eenichsints becomen can. Ende soo daer eenige nagelen, nooten 
ende foelye te becomen sijn, off op nieuws gebracht worden, laet niet volgens 
onse voorgaende ordre alles op te coopen.

In ’t schip Nieuw Bantam, leggende met de vloot voor Bantam, adi 27 April 
anno 1620.
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432. — PATANI.
AEN G. FREDERICX DRUYFF MET EEN ASSISTENT GESONDEN, GAENDE 

MET D’ ENGELSEN SCHEPEN DE ROYALE JEEMS ENDE D’ UNICORNE,
3 MEI 1G20.
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By dese gaet copye van ’t gecne Pieter de Carpentier door onse ordre per 
*t schip den Sampson aen U. E. ende Sr. Nieuroode in Syam geschreven heeft. 
Wy confirmeren d’inhoude andermael mits desen, U. E. ten hoochsten recom
manderende het cappitael met de Sampson gesonden wel te besteeden aen 
goede waeren voor ’t vaderland t ende Indien dienstich, opdat daervooren 
goede trefïelijcke retoeren becomen. Wy sijn van meninge het schip den See- 
wolff cort naer dese derrewaerts te senden ende daernae noch een ander, off 
meer, waermeede wederomme goede somma geit te verwachten sult hebben. 
Doch alsoo van meninge sijn de Chyneesen tot Jacatra te doen stabileeren, 
sal U. E. de Chynesen in Patany, Sangora, Ligor, Bordelon ende Syam comen- 
de, doen persuadeeren ende aenraden, dat toecomende jaer met groote partye 
schoone rouwe syde, goede zydelaeckcnen ende alderhande Chyneese waeren 
naJacatra vaeren; verseeckert hun, dat dacr geen geit, sandelhout noch peper 
gebreecken sal; dat geen tollen noch lasten te betalen hebben, maer vry van 
alle lasten sullen wesen; dat oock geen peryckel van oorloghe sullen hebben 
t’ontsien, noch niemant behoeven te vreesen, insonderheyt dewyle nu met 
d'Engelse vereenicht sijn ende sylieden daer oock sullen resideeren, soodat 
het aen geen coopers gebreecken sal. Item waerschout een ider oock van Ban
tam te blyven, want van meninge sijn die stadt tot den uyttersten belegert 
te houden ende alle handelaers van daer te weeren, gelijck meede, dat toe
comende jaer sooveel geit na Patana niet gesonden, maer expresselijck na 
haer compste tot Jacatra opgehouden sal worden.

Vborder sy U. E. andermael ten hoochsten gerecommandeert ende be
volen gestadelijck ende overal alle mogelijeke neersticheyt te doen, dat ons tot 
Jacatra sooveel volck tot populatie van de plaetse gesonden weide ende toe- 
come als eenichsints doenlijeken is, ’t sy oock wat natie het sonde moghen 
wesen, maer insonderheyt Chinesen.

Verstaende, hoe d’Engelsen gesint waeren haere schepen de Royale Jeems 
ende d’ Unicorne na Firando te senden, om daer verdubbelt ende versien te 
worden, hebben wy op haere lyberaele presentatiegoetgevonden een assistent 
met onse missive meede te senden, om d’ onse overal te doen verwittighen, 
hoe de heeren Mayores met d’ Engelse Compagnie verdraghen sijn, doch 
belasten niet te min, dat een ider evenwel op sijn hoede blyve ende niemant 
te veel vertrouwe. Insgelijcx sal U. E. van onsentweghen in die quartieren 
mede doen.
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433. — FIRANDO.
AEN J. SPECX PER D’ ENGELSE SCHEPEN DE ROYALE JEEMS ENDE 

D’ ÜNICORYE MET EEN ASSISTENT GESCHREVEN, 3 MEI 1620.
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Dese gaet met den assistent, die wy met de voorsz. twee Engelse schepen 
senden, op avontuyre off Patana aendeden, ofte d’occasie andre gelegent- 
heyt presenteerde om bestelt te moghen worden. Laet niet d’ordre naer te 
comen.

In ’t schip Nieuw Bant ham seylende van Bantam na Jacatra, adi 3 Mayo 
anno 1620.
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Den 27 Martio passato is tot Jacatra wel aengecomen een Engels schip, 
den Buil genaempt. . . . T) noyt questie geweest waere.

Alsoo van d’Engelsen verstaen hadde, hoe sylieden van meninge waeren 
na Firando te senden haer schepen de Royale Jeans ende d’ Unicorne* 
omme aldaer verdubbelt ende gerepareert te worden, hebben wy op haere 
lyberaele presentatie goetgevonden dese meteen assistent expresselijckmede 
te senden, soo omme d’onse alomme cont te doen hoe de gedeputeerde 
van de heeren Mayores, gelijck vooren is geseyt, met d’Engelse Compagnie 
verdraghen sijn, als insonderheyt, omme U. E. opnieuws wederomme te be
velen met d’eerste noordelijck mousson herwaerts te senden meest alle de 
rouwe zyde ende goede sydewaeren voor ’t vaderlandt dienstich, die ghy- 
lieden van Cochinchyna soud moghen becomen, omme voorts naer’t vaders- 
landt gesonden te worden, sonder die aldaer te vercoopen; doch soo ’t ge- 
viele, dat de Chineesse waeren extraordinarie dier waren, in desen gevalle 
sult wel eenige goederen vercoopen, om cappitael te becomen ende den han
del op Cochinchyna te continueeren, totdat den handel tot Jacatra off elders 
gestabileert sy. Doch en vercoopt evenwel alles niet, maer sendt ons in allen 
gevalle goede pertye herwaerts.

Den 21 passato is van Jacatra na Patana ende Syam vertrocken het schip 
de Sampson met een cargasoen van ƒ268.247 — 5 — 2, daeronder ontrent 
100.000 realen in silver ende spetie. D’Almogende wil ’t selvige behouden 
geleyden ende ons daervooren goede retoeren verleenen. Wy sijn van me
ninge cort na desen noch een schip off twee met een ander goet cappitael 
derwaarts te senden.

Voor de compste van d’Engelse vloote hadden geresolveert neffens de 
Sampson mede na Patany te senden de schepen d’Engelse Beer ende de
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Vooreerst sal U. E. tot naerder ordre opcoopen ende veerdich houden, om 
herrewaerts off na de Mollucques te senden, 4 a500 lasten schoone, witte rijs, 
maer geen bruyne. Aen de schepen, van d’ Engelsen verovert, die daer souden

Sccwolf met ordre, dat d’Engelse Beer van daer voort met ontrent 100 last 
loot na Firando gesonden wierd. Doch door de compste van d’Engelse vloote 
is dese resoluytie verandert ende tot geen effecte gecomen; wachten nu na 
de compste van d’eerste schepen van Amboyna. Na de gelegentheyt van 
schepen, die van daer souden mogen comen, sullen U. E. veel oft weynich 
schepen toegesonden worden.

Met d’Engelsen hebben diseoers gehad t, om gesamentlijck een vloote van 
thien treftelijeke schepen van Firando na Manilha te senden, te weten elck 
vijfï. Het schijnt, dat d’Engelsen daertoe seer wel geneghen sijn. Om hierover 
te disponeren, wachten alleen na tydinge van Amboyna, die omtrent half 
Mayo hoopen te becomen. Soo haest wy met d’Engelsen tot Jacatra by mal- 
canderen comen, sullen den anderen naerder van de saecke spreccken.

By dese gaet copye van d’onse over Amboyna geschreven met de drie 
schepen welcke na cabo Spirito Santo gedestineert hebben. D’inhoude con- 
firmeeren andermael by dese.

Na de Mollucques, Amboyna ende Banda alsoock herrewaerts sal U. E. 
sooveel schoone witte rijs senden, als na gelegentheyt van schepen doen- 
lijcken is. Boonen, arack, campher, waterpotten ende lonten connen rede- 
lijckerwijs niet te veel gesonden worden.

Tot noch toe hebben geen tydinge van de ende de jon eken,
die U. E. daermede voorgenomen hadt te senden. Godt geve, dat in de Molluc
ques, Amboyna oft Banda gearriveert moghen wesen.

Ten hoochsten sy U. E. andermael gerecommandeert te helpen vervorderen, 
dat van alle quartieren sooveel volck, insonderheyt Chinesen, na Jacatra om 
de plaetse te peupleeren gesonden werde, als doenlijeken sy. Doet oock soo- 
veele condt omme den Chyneessen handel tot Jacatra te stabileeren. Ons sal 
daeraen sonderlinge vrientschap ende de Compagnie grooten dienst geschie
den. Dit jaer is daer d’ eerste Chyneesse joneke gecomen, doch heeft niet dan 
slechte Javaense waeren gebracht. Een ander (na dese seyt) isser noch onder 
weech. Met dese joneke hoopen te wege te brenghen, datter ’t naeste jaer 
(welck Godt geve) veel comen sullen.

In ’t schip Nieuw Bantam, onder seyl sijnde tusschen Bantam ende Jacatra, 
adi 3 Mayo anno 1620.
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moghen comen, sal U. E. geen groote on cos ten tot reparatie doen, want de- 
selvige soo haest hier comen volgens contract door deMayoresmet d’Engel- 
sen gemaeckt, aen haer weder sullen moeten overleveren, daerop letten ende 
gedencken snit.

In ’t schip Bantam, seylende van Bantam na Jacatra, adi 4 Maii anno 1620.
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Per joncke van Chily Jamby hebben wel ontfangen U. E. aengename van 
den 6 Maert, met de peper daerinne gescheept, dewelcke van 605 picol niet 
meer dan 508 picol uytgelevert heeft. U. E. dient ernstelijck te letten van 
waer soo grooten onderwicht compt. Haer eygen peperhebben hier mede aen 
ons vercocht, a 10i reael ’t picol. In Jortan is mede veel peper aengecomen, 
welcke van d’ onse aldaer gecocht wort a 9 reaelen ’t picol. Doch soo de Chi- 
nesen mochten coopen, souden wel 13 a 14 reaelen voor ’t picol geven.

’t Is my lieff datter 1700 picol peper van d’ Engelsen gecocht ende ont- 
fanghen waeren; hoope de rest mede voor de tydinge van ’t accoort met 
d’ Engelsen becomen sult hebben, gelijck mede dat al het cappitael aen peper 
besteet wesen sal.

Dewyle U. E. advyseert datter peper genoech te becomen was, sijn wy met 
groote devotie volladen verwachtende de jachten de Dolphijn, Cleen Amster
dam ende Ceylon, vermits om peper seer verleghen sijn, alsoo vooreerst van 
Bantam niet te verwachten hebben. Soo noch niet volladen herrewaerts aen 
vertrocken sijn, recommanderen U. E. alle mogelijcke neersticheyt te doen 
omme deselvige op ’t spoedichste met peper volladen herrewaerts te senden. 
Wy sijn van meninge wederom me eenige jachten met een goet cargasoen 
derwaerts te senden, doch verwachten alleene na advysen van U. E. om te 
verstaen wat jachten, cargasoen ende geit daer nodich sijn.

Dese gaet per ’t schip den Seewolff\ welck na Patana gedestineert is, doch 
vermits het retardement van onse jachten ons seer verdriet, hebben expresse 
last gegeven dat in passant Jamby aendoe, om U. E. dese onse missive te be- 
handigen ende de vlytige affladinge van voorsz. jachten te recommanderen. 
Met dit schip gaen 16.000 realen voor Patana. Soo U. E. hetselvige ende het 
geit tot opcoop ende ladinge van peper van noode heeft, sult het schip tot de 
compste van andere ophouden ende ’t geit gebruycken. Doch byaldien het
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schip aldaer niet geheel nodich van doen is, soo hout het niet op, maer sent 
hem voort, alsoo tijtlijck in Patana dient te wesen, om daer verdubbelt te 
worden.

Per ’t jacht Ceylou sal U. E. verstaen hebben hoe ’t fregat Hoorn veron- 
geluckt is.

By dese gaet copye van onse missive den 25 April passato per boot van 
d’Engelsen met een assistent gesonden. U. E. sal daerdoor verstaen hebben 
hoe de heeren Mayores met d’Engelsen vereenicht sijn. Voorsz. boot is van 
d’Engelsen expres gesonden om hun comptoir aldaer te redresseeren ende 
weder opnieuws peper te doen coopen voor ’t geit van de peper aen U. E. 
vercocht, doch hoope dat haer geprevenieert sult hebben, welck met devotie 
verlange te verstaen. Met dit schip gaet weder een Engelsman met advysen 
derrewaerts om tydinge te haelen. Ick houde voor seecker, dat een goede 
somme geit na Jamby senden sullen soo haest tydinge van daer becomen. 
Derhalven sal U. E. verdacht wesen des Compagnies proffijt te doen ende 
te vooren opcoopen sooveel peper als doenlijeken sy, want soo haest d’En
gelsen aldaer geit becomen, sult ghylieden eendrachtelijck coopen ende de 
peper (gelijck voor dese geadvyseert is) egalijck deylen. ’t Geene te vooren 
becompt, sal des Compagnies proffijt ende U. E. eere wesen. Siet wel toe dat 
d’ Engelsen niet te cloeck en sijn.

U. E. zy meede ten hoochsten gerecommandeert Andrigiery (soo ’t niet 
gedaen en is) van een wel getrocken cargasoen behoorlijck te versien ende 
daer soo veel peper te doen opcoopen als doenlijeken sy, waeraen ons vrient- 
schap ende de Generaele Compagnie grooten dienst geschieden sal.

Soo Chily Japan resolveert herrewaerts te comen, sal ons wellecom wesen. 
Heeft hy U. E. hulpe van noode, assisteert denselven daer sulex vereyscht 
soud moghen worden. Sijn disseyn sal hier wel secreet blyven.

Van volck sal U. E. door ’t fregat Ceylon wel voorsien worden, alsoo hy 
het geberchde volck van ’t fregat Hoorn mede heeft, daerop oock een bar
bier was.

Advyseert ons met den aldereersten (soo ’t niet gedaen is) wat daer pas
seert, wat schepen ende cargasoen totvoirderen opcoop van peper van noode 
hebt, opdat U. E. versien ende voorcomen moghen, datter weynich peper 
door Chinesen ende andere van Jamby vervoert werde. De boot van d’En
gelsen verwachten mede met devotie.

In ’t fort Jacatra, adi 15 Mayo anno 1620.
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Niettegenstaende verleden jaer met de schepen Cleen Hollandia, den Engel, 
de Bergerboot ende de Morgensterre gesonden waren 144.000 realen, soo in 
spetie als Japans silver, hebben daerna den 26 September met de Seezvolff 
wederomme gesonden andere 70.000 realen, omme de comptoiren van Patana, 
Sangora ende Syam op voordeel tegen ’t volgende jaer te versien, om voor te 
comen dat ons wederomme geen peper ondercocht ende ontvoert sonde wor
den. Doch vermits de Seewoljf, door ’t verongelucken van Nassauw in de 
reviere van Andrigiery, eenige dagen lardeerde, is hy door contrarie wint 
wedergekeert. Onse missive wclcke daermede gesonden hadden, gaet nu ne
vens dese. Daerna is hier wel aengecomen een expresse praeuwe met U. E. 
aengename van den 15 September, gelijck meede naderhandt de schepen de 
Bergerboot, de Morgensterre, de Sanipson ende den Houdt. D’ Almogende sy 
gelooft van de heerlijcke victorie welck d’ onse aldaer becomen hebben.

Om tijtlijcken de comptoiren tot opcoop van peper, Chineesse waren, ben- 
juwijn ende andersints te versien, ende voor te comen dat ons de peper niet 
weder ontvoert werde, hebben den 21 April passato van hier derrewaerts ge
sonden ’t schip den Sanipson met 97.500 realen, soo in spetie als Japans 
silver, te samen beloopende ƒ268.247 — 5 — 2. By dese gaet copye van ’t 
geene U. E. van onsen tweghen met ditto Sanipson geschreven is. D’ inhoude 
confirmeeren andermael mits dese, gelijck meede nevensgaende copye, van 
d’ onse den 3 deser geschreven met d’ Engelse schepen de 'Jeems ende d’ Uni- 
corne na Japan gevaeren, ende alsoo met de voorgaende ’t noodichste ge
schreven is, sullen alsnu tot antwoort van U. E. aengename missiven dies te 
cortcr wesen.

Dese gaet per 'tschip de Serwolff, welck aldaer senden om goede retoeren 
voor ’t vaderslandt, verse hey de provisie, als omme verdubbelt te worden. Het 
schip is seer gesleten ende dient nootlijeken versien. Daeromme recomman
deren U. E. de goede hant daeraen te houden ende goede ordre daerop te 
stellen.

Met dit schip senden wederomme 16.000 realen in spetie, niettegenstaende 
alreede soo vele versonden is dat selffs qualijck versien blyven. U.E. sy gere- 
commandeert hetselvige ende het voorgaende wel tebesteeden. Cleden hebben 
van de Custe noch geen andere becomen dan voor dese met de Sanipson ge
sonden sijn. Meer dan 300.000 realen isser verleden jaer na de Custe geson
den, soodat hoopen alle comptoiren eens behoorlijck versien sullen worden.

Alsoo den oorloch met die van Bantam, den Mattaram ende de Maccassaren

7
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continueert, sijn wy van meninghe naer dese noch twee schepen off meer na 
Patana te senden, en dat expresselijck om rijs ende andere provisie te haelen. 
Derhalven sal U.E. ordre geven datter tegen haere compste goede quantiteyt 
rijs opgecocht ende veerdich gemaeckt worde, 't sy in Patana, Sangora, Ly- 
gor, Syam off Cambodja, daer die best te becomen is, ende dat van de alder- 
beste witste rijs, reeckeninge maeckende datter soo veele gecocht ende her- 
rewaerts gesonden dient als na gelegentheyt doenlijcken sy. De schepen 
verwachten dagelijcx van Amboyna; soo haest compareeren, sullen U. E. 

. eenige toegesonden worden. Interim andere secoers van ’t vaderslandt be- 
comende, sullen U. E. weder op voirdeel tegen toecomende jaer met een 
goede somma geit versien.

In April passato is hier een Chineesse joncke aengecomen, doch brenght 
niet mede dan slechte Javaense waeren, seggende gecomen te wesen om te 
vernemen hoe de saecken staen ende wat hier getrocken sy. ’t Is apparent 
dat hier ’t naeste jaer wel veel joncken met goede Chyneesse waeren souden 
mogen comen, waerover daertoe provisie van geit, peper ende sandelhout 
sullen moeten houden, om de Chyneessen handel tot Jacatra te stabileeren 
totdat selffs voet op de custe van Chyna becomen. Derhalven recommanderen 
U. E. andermael hiertoe sijn beste mede te doen. Verseeckert de Chynesen 
dat geen perijckel van oorloge hebben te lyden; dat hier geen geit, peper, 
noch sandelhout ende andere waeren gebreecken sullen; dat hier oock alle 
grove waeren wel getrocken sullen sijn. Vermits van meningesijn dejoncquen 
van andere Javaense quartieren te weeren, heeft haer de coninginne aldaer 
de helft van tol voor incomende ende uytgaende goederen belooft; verseec
kert hun dat hier van alles geheel vr)’ wesen sullen.

’t Is my leet datter verleden jaer door gebrcck van geit 2000 baren peper 
vervoert sijn. Ick hoope dat sulex dit jaer (dewyle zoo treffelijeke somme geit 
gesonden hebben) voorcomen, ende ons alle de peper toesenden snit, daerna 
met devotie zijn verwachtende. Van Jamby is hier dit jaer goede pertyc ge
bracht, gelijck in Jortan, welcke a9 ende 10-J realen ’t picol gecocht hebben. 
Twijffele niet, off toecomende jaer sal meest alle de peper van Jamby tot 
Jacatra gebracht worden. Evenwel sult niet naerlaten op alle quartieren soo- 
veele te doen coopen als het geit strecken can, want groote partye van doen 
hebben, vermits apparent is dat den oorloch met Bantam wel langh soud 
moghen d tieren ende dat toecomende jaer noch geen peper vandaer sullen 
crygen. Daer sijn wel 100.000 sacken peper in ’t landt, maer den grooten 
beest doet die in ’t geberchte ophouden, menende ons daerdoor Jacatra aff 
te dringen, doch vertrouwen dat het hem missen sal. Het sal sonderlinge wel 
te passé comen datter in ’t landt van Patana soo veel peper aengeplant is, dat 
daer ’t jaer 1621, 1500 a 2000 bhaeren te becomen wesen sullen. Maeckt dat
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U. E. alles become ende vervoirdert oock, dattcr dagelijcx overal meer ende 
meer peper aengeplandt worde, opdat Bantam t’ eenenmael moghen derven; 
soo sullen wy niet meer van hun geplaecht worden, maer sy na onse pypen 
moeten danssen.

Tot populatie van Jacatra sal U. E. continueeren sooveel volck te senden 
als doenlijcken sy, ’t sy vrylieden, gehuerdc, slaven off andersints, hoe die 
souden moghen wesen, insonderheyt Chynesen.

De Chyneesse waeren, verleeden jaer gesonden, sijn vrywat slecht geweest 
ende wat diere ingecocht. Derhalven sal U. E. daerop.beter doen letten, want 
ons niet dan proffijtgevende waeren dienen. DePatanise cleeden waeren oock 
veel te diere. Nevens dese gact wederomme eene listc van verscheyde goede
ren, welcke voor Tymor nodich van doen hebben. Sendt ons daervan ’tgeene 
tot roedel ij eken pryse becomen condt.

Goede Chyneesse sydewaeren, peper, benjuwijn ende gommalacca can niet 
te veel gesonden worden, doch coopt soo goeden coop als doenlijcken is.

De joneken van annachoda Tinhong ende Radia Hindra hebben tot noch 
toe niet vernomen, noch oock niet de derde, welck geseyt was met ambassa
deurs van de coninginne gesonden soud worden. Wy achten dat se aldaer 
naer ’t vertreck van de schepen opgehouden ende vandaer herrewaerts aen 
niet vcrtrocken sijn, want in ’t minste geen tydinge van haer compste op 
andere plaetsen gehoort hebben. Laet ons weten wat van de saecke sy.

Midts dese senden U. E. tweeondercoopluyden ende4assistenten. Gebruyct 
die in sulex ende daer van noode wesen sullen. Soo Willem de Milde, opper- 
coopman op ’t sjhip de Sampson., in Patany by U. E. off elders van noode sy, 
snit denselvcn aldaer houden ende gebruycken, gelijck mede den coopman 
van dit schip de Scewolff.

By dese gaet copye van ’t accoort door de gedeputeerde van de heeren 
Mayores met d’ Engelse Compagnie gemaeckt. D’ Engelsen aldaer off elders 
op andere plaetsen neffens d’onse cappitael hebbende, sult met den anderen, 
om opjaginge te verhoeden, eenen prijs ramen, totdenselven den incoopdoen 
ende de goederen daerna daer egalijck verdeylen, voor sooveel elck sijn geit 
strecken sal. Doch hetgeene alrecde voor den ontfanek van dese gecocht is, 
ofte ter plaetsen daer geen Engelsen sijn, off sylieden geen geit en hebben, 
gecocht soud moghen worden, daervan sult hun geen mededeylinge doen. 
U. E. sy gcrccommandccrt goede vricntschap ende correspondentie met d’En
gelse natie te houden, van ’t gepasseerde niet meer te gedeneken, noch geen 
vermaninge te doen, ende oock sorge te draghen, dat d’onse meester blyven 
van ’t geene haer toevertrouwt is, ende door niemant geabuseert werden. 
Wy hebben noch geen andere tydinge dan van de gedeputeerde in Engelant 
wesende, maer van de heeren Meesters selven niet, doch sijn haer E. advysen
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Omtrent 7 maenden geleden is hier wel aengecomen een van U.E. praeu- 
wen ende volck, met advyse van ’t geene aldaer gepasscert was. By desen 
hebben niet connen naerlaetcn, U.E. hoochlijck te bedancken weghen d’ 
eere ende vrientschap ons in desen bewesen, dewelcke wy oock t’ allen tyden 
bereyt sijn met danckbaerheyt te erkennen.

De praeuw hebben wy alhier gehouden ende omtrent een maent geleden 
U. E. volck met een van onse schepen wederom na Patany gesonden.

Tot danckbaerheyt ende erken ten isse van de genootcne vrientschap sen- 
den wy U. E. in teecken van dien een dyamant ring, 5 ellen root scharlaec- 
ken, een vergult gegraveert vogelroer, een rooden flu weden bandelier, alle 
welcke U.E. sal gelieven, onaengesien syne geringheyt, in dancke t’ontfang- 
hen, ende sijt hiermede in de bescherminge des Alderhoochstcn bevoolen.

In ’t fort Jacatra, ady 15 Mayo anno 1620.

437. — PATANI.
AEN DEN ORANGCAYA PADOUCKA SARINARA, 15 MEI 1620.

dagelijcx verwachtende. D’ Engelsen laeten verluyden alsoff haer comptoir 
van Patana souden willen lichten, ’t Gevolch sal den tijt leeren.

Van Atchijn hebben verstaen hoe de coninck sijn armade weder veerdich 
gcmaeckt haddc, omme, soo geseyt wiert, Mallacca aen te tasten, doch sonde 
wel connen gebeuren dat Patana eensaensochten. Hierover recommandeeren 
U.E. sorgc te dragen ende voor te comen, dat de Compagnie dacrdoor geen 
schade come te lyden, gelijck mede voor surprinse van de Portugiesen off 
andere vyanden. Na ick verstae, soo en is het cappitael in Patana noch San- 
gora niet verseeckert. .Alsoo sijnde, dient daer niet veel vertrout, maer sal 
best wesen, dat U.E. het geit wclck tegen ’t naeste jacr soud moghen over
houden, ter plactse schicke daer de peper, benjuwijn ende andere goede 
waeren beste coop sijn ende ’t cappitael best bcwaert is.

Nevens dcse gaet aen d’ orangcaya Padoucka Sarinara onse missive met 
een vereeringe van een schoon roer, met een roode fluwele bandelier, een 
dyamant rinck ende 5 ellen roodt laecken. U.E. sal hem alles overleveren ende 
onse grocte doen. Soo eenich bescheet van 
souden haer mede bedacht hebben.

Aen Nieuroode in Syam sal U. E. senden copye van voorsz. accoort met 
d’ Engelsen gemaeckt.

In ’t fort Jacatra, adi 15 Mayo anno 1620.
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Over Patana hebben wel ontfangen U. E. aengename, gedateert 14 endc 
16 September, ende door twee joneken twee copyen van deselvige, met by- 
voeghsel van den 10 November passato. D’ eene joneke was na Jamby endc 
d’andere na Bantam gedestineert, ende sijn beyde alhier tot Jacatra wel aen- 
gecomen. Des conincx joneke was met de weste windt beneden Jacatra tot 
omtrent Japara vervallen, waerover soo lange gedoolt heeft, totdat het mous- 
son begost te keeren ende door ons bygeval in zee bejegent wierd, naerdat 
vier maenden sonder landt aen te doen in zee geweest ende gedoolt hadden. 
Haerc waeren sijn meest vercocht. Achte cort naer dese derwaerts keeren 
sullen. D’andere joneke van Ligor hebben niet vernomen.

De 21 April passato hebben het schip de Sampson meteen capitael van 
f 268.000 na Patana gesonden, met ordre dat hetselvige schip datelijck met 
een goede somma geit na Syam voortgesonden worde, omme allomme tijt- 
lijcken de peper, goede partye benjuwijn, gommelacco, Chineesse waren ende 
andersints op te doen coopen, ende voor te comen dat ons niet weder als 
voorleden jaer sooveel peper, benjuwijn ende andersints ontvoert worde. Is 
het niet gedaen, laet niet, u uyttcrstc neersticheyt ende vermoghen daertoe 
te doen, mits ons metten aldereerstcn goede retoeren herrewaerts sendende. 
By dese gact copye van ’t gcene door onse ordre met voorsz. schip geschre
ven is. Wy confirmeeren d’inhoude andcrmael by dese.

Vermits den oorloch met den Mattaram ende Macassarcn continueert, 
sullen van U. E. quartieren goede pertye rijs van node hebben. Daeromme 
sijn van meninge naer dese noch twee off meer schepen na Patana ende 
Syam te senden. U. E. sy gerecommandeert sooveel schoonc witte rijs ende 
arack herrewaerts te senden, als na gelegentheyt van schepen ende cappitael 
doenlijeken sy.

Van Fyrando is het schip den Engel met een cappitael van f 200.000 
na Cochin China gedestineert, om daer met de Chinesen te handelen. Het 
goede succes sijn met devotie neffens de retoeren verwachtende. Soo lange 
geen raet gevonden wordt om met de Chinesen op de cust van China te 
handelen, achten wij best te wesen dat den handel tot Jacatra stabileeren. 
Hierover recommanderen U. E. de Chinesen aen te raden, dat met haere 
waeren tot Jacatra endc nieuwers elders vaeren; dat daer geen geit, peper 
noch sandelhout gebreken sal, maer expres na haere compste ophouden sul
len; dat geheel vry van alle tollen sullen sijn ende in ’t minste geen peryckel 
van oorloghc hebben te lyden.

De gelegentheyt becomende, sal U. E. den handel op Cambodja vorderen
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ende derrewaerts ccnich cargasoen off cappitael senden tot opcoop van ben- 
juwijn, gommelacco, goede muscus. Goudt hebben een scergrootc somme van 
noode tot den handel op de custe van Cormandel, vermits aldaer op de rea
len veel verloren wordt. Daeromme, soo in Cambodja goede pertye tot rede- 
lijcken pryse van silver te becomen waere, het sonde ons wel dienen.

Het schip d’Engelsen Beer hadden na Syam gedestyneert, omme het gc- 
rcede cargasoen vandaer, byaldien dejoneke van Japan niet gecomen waere, 
na Fyrando te brengen. Doch vermits d’Engelse vloote interim gecomen is 
ende t’accoort, door de gedeputeerden in Londen gemaeckt, medebrenght 
dat de veroverde schepen sullen moeten wedergeven, sijn wy genootsaeckt 
geworden voorsz. schip op te houden, ende hebben tot noch toe geen ander 
connen senden, doch verwachten dagelijcx vcrscheyde schepen van Am- 
boyna, ende verhoopen den eysch eerlange vol te doen.

D’Engelsen claegcn immer soo seer als U. E. dat de Daboulders den handel 
overal bederven ende sijn seer genegen om daerinne te versien. Met d’ecrste 
gelegen theyt sullen d’occasie gesamen tl ij eken waernemen.

Dit jaer is van Jamby tot Jacatra ende Jortan gebracht goede pertye peper. 
Hebben die gecocht a 9 ende 10-J realen ’t picol. Een Chineesc joneke is hier 
tot Jacatra mede gecomen, doch brengt niet dan groovc Javaensc waeren. 
Doch verhoopen datter toecomende jaer verscheyde joneken met goede, 
rijeke waren comen sullen. Het sandelhout achten dat omtrent 30 realen ’t 
picol gelden sal ende de peper 13 a 14 realen ’t picol, soo deChinesen moch
ten coopen.

Door Sr. Druyff sal U. E. nevens dese gesonden worden copye van ’t accoort 
door de gedeputeerden van de heeren Mayores met d’Engelse Compagnie 
gemaeckt. Wy recommanderen ende bevelen U. E. met d’Engelse natie goede 
vrientschap ende correspondentie te houden, sonder van ’t gepasseerde ver- 
maen te doen off meer te gedeneken.

Met den Secwoljf senden tegenwoordelijeken anders niet dan 16.000 realen 
in spetie; verwachten na schepen ende secoers van ’t vaderslandt, omme de 
comptoiren van Patana, Sangora ende Syam met een treffelijeke somma op 
voordeel tegen toecomende jaer te versien.

Cleden hebben van de Custe noch geen andere becomen dan voor dese 
met de Samfison gesonden sijn.

De Chineesse waeren van Patana ende Sangora becomen, sijn seer slecht 
ende diere geweest. Hierover recommandeeren U. E., soo daer eenigc voor- 
comen, op den incoop beter te letten, opdat met schade niet en handelen.

In ’t fort Jacatra, adi 15 Mayo anno 1620.
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440. — INSTRUCTIE
WA ERNA HUN D’OVERHOOFFDEN VAN ’T SCHIP DEN SEEWOLFF OP DE 

REYSE NA JAMBY ENDE PATANY SULLEN HEBBEN TE 
REGULEEREN, 15 MEI 1620.

439. — SANGORA.
AEN VAN HAESEL, PER DEN SEEWOLFF, 15 MEI 1620.

ƒ2 ’

U. E. aengename van den 4 October hebbe wel ontfangen ende d’inhoude 
verstaen. ’t Is ons leet, datter sooveel peper na China ende Syam vervoert sy. 
Om sulcx voor te comen, ende tot opcoopvan goedeChineessewaeren, hebben 
voor dese met de Sampsoii na Patana gesonden een cappitael van ƒ268.000. 
U. E. sy gerecommandeert ’t geene daervan becompt (soo ’t niet gedaen en 
is) aen goede, proffijtgevende waeren voor ’t vaderslandt dienstich te bestee- 
den ende herwaerts senden, insonderheyt peper ende rouwe syde. De zyde 
laeckcnen sijn verleden jaer slecht en diere geweest; derhalven dient op den 
incoop wat nauwer gelet te worden.

Alsoo door Godts genade tot Jacatra heerschappye ende dominicbecomen 
hebben, achten wy dat het voor ons ende de Chynesen beter sy, dat hier metten 
anderen handelen dan in Cochin China, Syam, Sangora off Patana loopen. 
Derhalven snit de Chynesen na uytterste vermoghen persuadeeren endeaen- 
raden dat toecomende jaer met een groote pertye rouwe zyde, goede syde 
laeckcnen ende andere Chyneesse waeren na Jacatra vaeren; dat het hun 
aldacr tot goeden pryse aflgecocht ende met geit, peper offsandelhout betaelt 
worden sal, sonder in ’t minste eenige tollen te betaelen off perijckel van 
oorloghe te lyden.

Om rijs ende hout sullen cort na dese sooveel schepen senden als doen- 
1 ij eken sy.

In ’t fort Jacatra, adi 15 May anno 1620.
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Van hier snit ghylieden in alderijl rechtdoor najamby seylen, onse missive 
aen ’t comptoir aldaer bestellen, ende soo aldaer geit van noode sy ende 
’t schip de Secwolff van doen wacre omme peper te laden, sult ghylieden in 
sulckcn gevalle niet verseylen, maer d’ordre van den oppercoopman aldaer 
naercomen.

Maer soo daer niet dan geit van doen waere, sal U. E. soo veel laeten volghen 
alsser geeyscht wort, ende u reyse na Patany vervolghen.

Ondertusschen eenige Portugiesen, Spangiaerden, Maccassaren, die van

’h
VI • '■
’ i , fi’ ■

B
o ■



714 Instructie, 15 Mei 1620.

-

*

441. — FIRANDO.
AEN J. SPECX, PER DE SCHEPEN D' ELISA.BETH, HAERLEM, DEN BULL 

ENDE DE NEDERLANTSE HOOPE, 30 MEI 1620.
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den Maltaram, Bantam ende andere onse vyanden bejegenende, sult ghy- 
lieden alle mogelijcke affbreuck doen.

Eenigc Engelscn te waeter endc te lande rescontrerende, sult die alle ecre 
ende vricntschap, sooveel sondcr prejuditie van de Generale Compagnie ge
schieden can, bethoonen, macckende altijts dat ghylieden meester van ’t schip 
ende des Compagnies vertrouwde middelen blijft.

Den Engelsman die met het schip weghen d’Engclse Compagnie passagie 
verleent wort, sult ghylieden volgens syne qualitc tracteercn ende alle vrient- 
schap bethoonen. Wort hy gcadmitteert in de cayuyt te eeten, sult sijn slaep- 
plaetse in de hut formeeren. In Jamby comcnde, sult hem aldaer lyber aen 
landt setten endc by de synen laten gacn, doch soo d’Engelscn haer comptoir 
opgebroocken hadden ende vertrocken waeren, sult ghylieden hem in sulcken 
gevalle, soo hy het vcrsoeckt, mede na Patana nemen.

In ’t fort Jacatra, adi 15 Mayo anno 1620.

Nevens dese gaet copye van onsejonexte waervan d’inhoude confirmeeren. 
Tsedert is hier, Godt loff, den 22 stantis wel aengccomcn ’t jacht de Vlie
gende Boode, waerdoor wel ontfangen hebben U.E. aengename van 24 Febr., 
met apendix van primo Martius, daerop dese cortclinge dienen sal.

By den raet van defentie goetgevonden sijn de thien oorlochschepen, te 
weeten 5 Engelse ende 5 Nederlantse, na Fyrando te senden, omme van dacr 
op de custe van Manilla te gaen cruyssen, is geraden gevonden vier daervan 
vooruyt te senden, namen tlijck d’Elisabetli., Hacrlem, den Builendc de Neder
lantse Hoope, omme in passant waer te nemen de Portugiessc schepen van 
Maccau na Nangesacque vaerende. Den Buil ende de Nederlantse Hoope sul
len Maccau aendoen ende daerna tot den 5 Augusto tusschen Ilha Formosa 
ende de custe van China cruyssen. D’andere twee, d’ Elisabeth ende Haerlem, 
sijn geordonneert tot halff Augusto te cruyssen ontrent d’eylanden Mcaxuma, 
Goto ende Coscqui. D’Almogende geve haer goet geluck ende behouden 
reyse. Wat ordre endc instructie hebbende sijn, sult per nevens^aende copye 
sien, daerna U. E. toucherende de verdeylinge van de veroverde goederen 
hem reguleeren sal.

Het schip d’ Engelse Hoope is nevens voorsz. schepen na Patana vertree- 
kende ende sal vandaer d’ andere volghen om mede op Portugiese schepen
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te cruyssen. Wy zijn met hctselvige acn Sr. Druyff ordonnerende, dat U. E. 
daermedc toesende d’oliphantstanden, verleden jaer uyt den Engel gelicht. 
Maer wat acngact de Chyneesse wacren, die dienen alle naer’t vaderslant 
gesonden te worden. Daeromme connen U. E. voor dees tijt daeracn niet 
helpen.

’t Is ons loet datter ƒ72.000 aen reparatie ende wat provisie van schepen 
gegasteert sy ende daerover te min cappitael met den Engel na Cochin Chyna 
soud werden gesonden, welcke exccssive dispencen sijn, daerdoor ons selffs 
(des Godt verhoede) wel consumeeren souden. Hierover bevelen U. E. ende 
synen successeurby dese wel expresselijck, voortaen so weynich oncosten als 
mogelijck te doen ende het cappitael tot den handel t’ imployeren. D’oncosten 
aen de Vliegende Boode gedaen comcn d’Engelsen te goede, want dat schip 
neffens andere aen hacr sullen moeten wedergeven, soodat de gedaene dis- 
pcnce voor de Compagnie vcrlooren sijn. Soo daer van Cabo de Spirito Sancto 
eenige andre Engelse schepen comen, en doeter geen oncosten aen.

By dese bevelen U. E. andermael, meest alle de Chyneesse waeren (in ’t 
vaderslandt dienstich) die U. E. van Cochinchina soud moghen becomen, 
off door eenige schepen verovert werden, aldaer niet te vercoopen, maer herre- 
waerts te senden omme naer ’t vaderslandt gesonden te worden, tot soulage- 
ment van de groote equipagie door de heeren Mayores gedaen.

De joneke Fyrando sal U. E. in ’t begin van ’t aenstaende mousson met 
schoone, witte rijs volladen na de Mollucques senden, ende daerenboven de 
gelegen theyt van schepen bccomende, een andre pertye tot de somma van 
ontrent 5 a 600 lasten schoone, witte rijs in alles ende niet meer. Om ’t geit 
tot den handel op Cochinchina te reserveeren, sult naclaeten alle andere 
snuysterye (die men derven can,) te senden. Wat rijs, boonen endeandersints 
meer herrewaerts gesonden dient, sal met de volgende schepen (die na d’ad- 
vysen van de Mollucques, Amboyna ende Banda opgehouden werden) gead- 
vyseert werden.

Met dese schepen wert U. E. gesonden een goede pertye loot; andre coop- 
manschappen connen door gebreck van die niet gesonden worden, endealsoo 
de retouren van Cochinchina eysschende sijn, hebben goetgevonden daer- 
tegen derrewaerts te senden, hoewel scer qualijck van geit versien sijn, de 
somma van 40.000 reaelen in spetic. Met hetgene daer byvoughen condt, 
sult den handel op Cochinchina met de Chinescn doen vervolghen, ende 
’t cappitael niet weder aen quac oncosten spenderen, doende U beste om den 
Chyneessen handel tot Jacatra te brengen, alsoo wy achten dat het de Com
pagnie aldaer beter dan in Cochinchina geleghen compt.

Al het yscr met de jonexte schepen gesonden is noch in esse, en dat ter 
causc van den oorloch. Doch het sal te sijner tijt wel gesleeten worden. Om

Mi <
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442. — PATANI.
AEN G. F. DRUYFF, PER D’ ENGELSE HOOPE MET EEN ASSISTENT 

GESONDEN, 30 MEI 1620.
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interim niet al te veel overhoop te halen, sal U. E. toecomendc jaer in de bc- 
steedinge van yser niet verminderen, maer daerinne nagelegentheyt handelen. 
Doch en laet niet, allejaeren soo veel campher als becomen condt herrewaerts 
te senden, wel te verstaen, als die tot redelijeken pryse te becomen sy.

Den eysch van William Adams can niet voldaen worden voor dat naerder 
bewijs van sijn verlies becomen, ende in wiens handen ’t syne vervallen is.

Om langhe piecken sijn hiersecr verleghen.Derhalven salons 1 a200stucx 
senden, gelijck meede eenige sabels voor ’t gemeene volck.

Van ’t jacht de Vreede is hier uyt de Straet Sonda een ondercoopman aen
gecomen, met mondelinge tydinge hoe brengende sijn confirmatie van ’t 
accoort door de heeren Mayores met d’ Engelsche Compagnie gemaeckt. In 
’t vaderslandt waeren, Godt loff, wel aengecomen de schepen Zierickzec, 
Mauritius ende Delft. Despraecke ginek, datter een groote vloote herrewaerts 
comen sonde. D’ Almogende wil die behouden gel ey den. Met Bantam ende 
den Mataram continueert den oorloch, ende dacr is noch geen apparentie van 
vreede, alsoo hem elck (om de groote consequentie van ’t verschil) hart hout, 
niettegenstaende alle te samen tot vreede seer genegen sijn.

Nevens dese gaet copye van ’t accoort, met uytbreydinge van 
door de heeren Mayores met d* Engelse Compagnie gemaeckt.

In ’t fort Jacatra, adi 30 May anno 1620.

I
i By den raet van defentie goetgevonden sijnde thien oorloghschepen op 

een tocht na Manilla te senden, is geraden gevonden vierdaervan, nament- 
lijck d’ Elisabet, Haerlem, den Buil ende de Nederlantse Hoope, vooruyt te 
schicken, omme op de Portugiesse schepen van Maccau op Nangesacque 
vaerende te passen, ende eene, als te weten het schip d’ Engelse Hoope, voor 
reeckeninge van d’Engelse Compagnie, alleene na Patana om arack ende 
andere provisie te haelen, waermede goetgevonden hebben een assistent aen 
U. E. te senden met nevensgaende copye van onse voorgacndc missiven, 
daervan d’inhoude confirmeeren. U. E. sal denselven gebruycken daertoe 
hem bequaem vindt.

Den 22 stantis is hier van Fyrando wel aengecomen ’t jacht de Vliegende 
Boode, ons medebrengende U. E. missive van 8 Martio door hem uyt see- 
ckere joneke (in de Straet van Palinbangh bejegent) gelicht, waerdoor seer
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VERMEESTEREN ’T PORTUG1ESSE VAERTUYCH VAN 
MACCAU NA NANGESACKE VARENDE, 30 MEI 1620.
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gaerne verstaen hebbe ’t geene aldaer passeert. De drie joncquen, door U. E. 
herrewaerts bevracht, waeren daer by den anderen, ende advyseerenons.dat 
door contrarie wint niet wel tot Jacatra comen connen, waerover versoecken 
dat haer een schip tegemoet souden senden om de rijs te lichten, ’t welck 
soo haest doenlijcken geschieden sal.

Alsnoch can niet seecker geadvyseert worden wat schepen meernaPatany 
senden sullen om provisie te laden, alsoo tot noch toe geen tydinge van Am- 
boyna becomen hebben.

D’oliphantstanden, verleeden jaer uyt het schip den Engel gelicht, als oock 
d’andere meer die hebbende sijt, sal U. E. met dit Engels schip na Fyrando 
aen Sr. Specx onder behoorlijck cognoissement senden.

Den vlytigen opcoop van peper, alderley goede Chyneesse waren, benju- 
wijn, gommelacco ende Andersin ts voor ’t vaderslandt dienstich, sy U. E. 
andermael ten hoochsten gerecommandeert.

Van ’t jacht de Vreede .... genegen sijn ’).
In ’t fort Jacatra, adi 30 May anno 1620.

>) Woordelijk gelijk uun
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Van de 10 oorlochschepen door den raet van defentie na Fyrando gedes
tineert, is goetgevonden vier vooruyt te senden, omme op d’ uytreyse te 
passen op de Portugeesse schepen, jachten off fregatten van Maccau na Nan- 
gesacque varende, ende sijn hiertoe gedestineert twee schepen van d’Engelse 
Compagnie, namentlijck d’ Elisabcth ende de Buil, ende twee van de Com
pagnie der Vereenichde Nederlanden, te weeten Haerlem ende de Hoope.

De schepen d’ Elisabeth ende Haerlem sullen van hier rechtdoor loopen 
na de custe van Chyna, tusschen deselvige ende d’ eylanden genaempt de 
Lequeos Pequenos ende Isla Formosa blyven cruyssende totdat d’ andere 
twee by haer comen, ofte tot 5 Augusto toecomende.

De schepen d’ Engelse Buil ende de Nederlantse Hoope sullen rechtdoor 
na Maccau seylen ende de stadt soo na loopen, als buyten perijckel doen
lijcken is, omme te sien off daer eenige advantagie op den vyandt sullen be-
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comen connen, gaende van hier in ’t nauwe tusschen de Lequeos Pequenos 
ende de custe van China, daer de schepen d’ Elisabcth ende Haerlem sullen 
vinden, ende aldaer op des vyants vaertuych cruyssende tot den 5 Augusto 
toecomende.

Soo haest beyde voorsz. schepen, de Buil ende Nederlantse Hoope, weder 
by d’ andere twee schepen tusschen de Lequeos arriveren ende hun weder- 
vaeren vercondicht sy, sullen de schepen d’ Elisabeth ende Haerlem van daer 
na de custe. van Japan loopen ende aldaer op een driehoeck cruyssen, te 
weten tusschen ’t eylandt Meaxuma ende d’ eylanden van Goto ter eender 
syde, ende ten anderen tusschen Meaxuma ende Cosequi op de custe van 
Satsuma leggende, alwacr tot hal ff Augusto sullen byhouden.

Door de jonekste advysen van Japan gecomen, verstaen wy dat de Portu- 
giesse navetten verleden jaervan ’tsuydelijcxte landt van Japan langs de custe 
van Satsuma in Nangesacque geloopen sijn, terwyle ’t jacht de Vliegende 
Boode tusschen Meaxuma ende Goto cruyste. Derhalven is nodich dat beyde 
voorsz. plaetsen beset worden.

Op de reede van Maccau, tusschen de Lequeos Pequenos, Isla Formosa 
ende custe van Chyna, op de custe van Japan off elders eenige Portugiesen, 
Spangiaerden offhaere adherenten in schepen, jachten, fregatten off ander 
vaertuych rescontrerende, sult ghylieden haer met gewelt aen tasten ende 
trachten te vermeesteren, ende byaldien iets compt te veroveren, de goederen 
onder behoorlijeken inventarius overnemen, offte in de prinsen laeten ende 
die mede in Fyrando brengen, na dat na gelegentheijt van tijt en saecken by 
den raet goetgevonden worden sal.

Op ’t hoochste belasten U. E. het plunderen van matrosen soo veele moge- 
lijck voor te comen, mits de plundragie ter gelegener tijt aen het gemeene volck 
van de vier schepen egalijck verdeylende.
Soo goetgevonden wort eenige veroverde goederen uyt prinsen in schepen 

over te schepen, sullen alsulcke goederen gescheept worden in alsulcken 
schip off schepen, welck die verovert sullen hebben.

Ter plaetse comende daer voorsz. schepen geordonneert worden te cruys
sen, sullen die van d’Engelse Compagnie op elck schip van de Nederlanders 
stellen twee persoonen, ende die van de Nederlantse Compagnie twee andere 
op elck schip van d* Engelse Compagnie, omme te registreeren alsulcke goe
deren als by d’een off d’ander verovert ende overgenomen soud moghen 
werden.

Alle goederen welcke by de voorsz. vier schepen, off eenige van die, ver
overt soude moghen worden, gelijck mede de gevangenen, het vaertuych 
ende alle dependentie, sullen in Firando egalijck gerepartieert ende verdeylt 
worden, ende sal daervan d’ eene helft gelevert worden aen de gecommitteerde
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van de Nederlantse Compagnie, omme daermede naer te comen d’ ordre die 
elck van sijn respective overheyt becompt.

Insonderheyt belasten U. E. by dese op u voyagie, ’t sy waer het soud 
moghen wesen, geen vrylieden als Chinesen, Japanders ende andere te be
schadigen, noch aen haer schepen, persoonen off goederen te vercorten, op 
peene van arbitraele correctie; doch eene Chineesse joncque op Manilla varen
de, off van daer comende, rescontrerende, sullen deselvige voor goede prinsen 
aengetast worden, maer geen Chinesen op Japan varende.

Soo eenich Portugies vaertuych in ’t vluchten op de custe van Japan eenige 
reede off havene bequame, sal men niet laten deselvige (soo hetsonder evident 
perijckel geschieden can) onder ’t landt van hun anekers te lichten.

De voorsz. vier schepen sullen gesamentlijck in compagnie van hier ver- 
trecken, ende soo lange by den anderen blyven totdat den raet geraden vindt 
de coers ten eynde voorsz. te veranderen, ende sal de vlagge van de groote 
stenge by beurte van veerthien daegen tot veerthien daghen gevoert worden. 
D’ eerste veerthien daegen sullen die van d' Engelse Compagnie de vlagge op 
de groote stenge voeren ende in den raet presideeren, ende de Nederlanders 
van de voorstenge. De tweede veerthien daegen sullen de Nederlanders de 
vlagge van de groote stenge voeren ende in den raet presideeren, ende d’En
gelse van de voorstenge, ’t welck alsoo vervolghensomgaen endecontinueeren 
sal, totdat by de geheele vloote (na Fyrando gedestineert) comen sullen.

Den raet van de voorsz. vier schepen sal bestaen in acht persoonen, tewee- 
ten van elck schip twee.

De voorsz. ordre in ’t presideeren, voeren van de vlagge ende raet houden, sal 
soo wel over de twee schepen bysonder, als over de vier onderhouden worden.

Ende als de commandeur (die het sijn beurt soud moghen wesen de vlagge 
te voeren), goet vindt den raet te beroepen, sal hy een witte vlagge achter aff 
laeten waeyen ende een schoot schieten, waerop den raet datelijck aen boort 
varen sal.

Het vier sal d’ eerste nacht op ’t schip van den commandeur, wesende d’ AZZ- 
sabeth, gevoert werden, de tweede op ’t schip Haerlem, de derde op ’t schip 
de Buil, de vierde op de Nederlantse Hooftc, dan weder op d’ Elisabeth, ende 
soo voort.

Eenige notable macht van vyanden rescontrerende, sal niet dan met goeden 
raet ende voorsichticheyt aengetast worden, ende soo imant in noot geraecten, 
’t sy van vyanden off andersints, sal elckanderen soo veeledoenlijcken tot den 
uyttersten assisteeren, op peene dat totter doot toe aen den lyve gestraft sal 
worden die ter contrarie sijn bontgenoot in noot soud moghen verlaeten.

Soo iniandt op de voyagie iets quaeme te gebreecken, sal d’een d’ander na 
vermoghen van ’t syne helpen.
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Door’t jacht de Vliegende Boode, van Japan comende, verstaen hebbende 
hoe ’t selvige in de Straet Palimbangh bejegent heeft twee Patanise joncken 
ende omtrent Bintam een Syamse, comende alle drie van Patany met 175 las-

’t Schip d’Engelse Hoope naer Patany gaende, is geordonneert vandaer 
mede naer de Lequeos Pequenos ende Isla Formosa te loopen, omme tus- 
schen deselvige ende de custe van China, ofte op de custe van Japan, naer 
dat by den scheepsraet goetgevonden sal worden, neffens de voorsz. schepen 
te cruyssen. Derhalven, soo hiertoe in tijts by voorsz. schepen compt ende in 
sijn bywesen door eenige van de vijffschepen eenige prinsen genomen wer
den, sullen de plundragien over de vijff schepen verdeelt worden, ende niet 
alleen over de viere, gelijck vooren is geseyt.

Alsoo goetgevonden is dat de Nederlantse Compagnie den oorloge met 
deMacassaren ende die v^n den Mattaram continueeren sal, is door den raet 
van defentie geaccordeert, dat de voorsz. Nederlantse schepen, eenige joncken 
van Macassar ende die van Mattaram rescontrerende, deselvige als goede 
prinsen aen tasten sullen, mits dat d’Engelse Compagnie de helft van de prof- 
fyten ende schade mede genieten ende draghen sullen.

De voorsz. vijff schepen in Japan by den anderen comende, sullen haer 
submitteeren onder commandement van d’E. heeren Robbert Adams, ad- 
mirael, ende Willem Jansz., vice-admirael over de thien schepen na Manilla 
gedestineert, haere E. ordre nacomen, hou ende getrouw wesen, ende hun 
voorder reguleeren na d’instructie welcke den voorsz. admirael ende raet 
medegegeven sal worden.

Vooren is geseyt dat de schepen d’ Elisabeth ende Haerlem tot dato 5 
Augusto tusschen de Lequlos Pequenos ende de custe van Chyna sullen cruys
sen ende daernaer, soo haest den Buil ende de Nederlantse Hoope by haer 
comen, dat dan d’ Elisabeth ende Haerlem naer de custe van Japan sullen 
loopen ende aldaer tot halff Augusto cruyssen. Dit is te verstaen, dat als 
d’Elisabeth ende Haerlem van de Lequeos Pequenos vertrecken, alsdan al
daer in haer plaetse tot 5 Augusto sullen blyven cruyssende de voorsz. schee- 
pen Builende Ncderlandtse Hoope, welcke voorsz. tyden geexpireert sijnde, 
sullen de voorsz. schepen haer in Fyrando op ’t spoedichste by den anderen 
vervoegen.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 30 Mayo anno 1620.
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ten rijs, voor reeckeninge van de Generaele Compagnie, ende 232 potten olie, 
neffens andere particuliere goederen, ende dat de voorsz. joncken doorcon- 
tarie wint niet wel opcoinen connen, is goet gevonden d’ Engelse Beer hun 
tegemoet te senden, omrne byaldien niet voortcomen connen, des Compagnies 
goederen in ’t schip te doen overscheepen, offalsulcke ordre te doen stellen 
als den raet goetvinden sal.

Wy hebben gelast dat dit schip tot Jamby toe voorsz. joncken sal gaen 
soecken, ende goetgevonden daennede te senden 16.000 realen in spetie, op 
avontuyre off hetselvige aldaer quaeme ende U. E. tot opcoop van peper geit 
van noode hadde, in welckcn gevalle ’t selvigc daertoe gebruycken sult.

By dese gaet copye van d’onse per expresse Engelse boot gesonden, gelijck 
mede van den andere per ’t schip de Seewolff gesonden. De jachten den 
Dolphijn, Cleen Amsterdam ende Ceylon sijn met devotie vol peper geladen 
verwachtende, als oock advysen wat schepen, geit ende cleeden aldaer nodich 
sijn tot voirderen opcoop van peper. Laet niet, u uytterste devoir tot opcoop 
van peper te doen, want de Generale Compagnie daeraen ten hoochsten ge
legen is, alsoo apparent is den oorloch met Bantam wel langh soud moghen 
dueren ende vooreerst van daer geen peper becomen sullen. Hierover is hooch- 
nodich dat U. E. aldaer alle de peper opcoope, ende soo veele voorcome als 
doenlijeken is, datter door andere geen vandaer vervoert worde.

Voor dese hebben U. E. geadvyseert dat de peper aldaer met d’Engelsen 
eendrachtelijcken soudt coopen ende daerna egalijck deylen, voor sooveel 
ider sijn geit soud strecken. Dit en sult ghy voor alsulckcn ordre niet houden, 
alsoff het by de heeren Mayores met d’Engelse Compagnie alsoo verdraegen 
ware, ende in allen gevalle preciselijck naergecomen most worden, wantsulex 
alleen geseyt is om voor te comen dat d’Engelsen u niet in den wech souden 
wesen met het geit dat van U. E. voor haere vercochte peper ontfanghen 
hebben. Per contract met d’Engelsen gemaect is geaccordeert, dat de peper 
tot Bantham op eenen voet ingecocht ende egalijck by ons ende d’Engelsen 
gedeylt sal worden. Van de Mollucques, Amboyna ende Banda sullen sy ge
nieten een derde van alle de nagelen, nooten ende foelie, macr op alle andere 
plaetsen sal de negotie voor elckcen, gelijck voor dese, lyber ende vry wesen, 
sondcr aen malcandcren gebonden te sijn. Daeromme sult alle mogelijeke. 
neersticheyt doen omme d’Engelsen ende alle andere te prevenieren. Sy sijn 
hier wel versien van geit, ende soo haest tydinge van daer becomen, achten 
wy datse een goede somma geit na Jamby senden sullen. Daeromme maeckt 
dat U. E. te vooren soo veel peper becompt als ’t cappitael strecken can, ende 
siet wel toe dat u d’Engelsen niet en vercloecken.

U. E. .sy mede ten alderhoochsten gerecommandeert den handel van 
Andrigiery, dat daer mede soo veele peper opcoopen als doenlijeken is, en

46
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voert d’Engelsen daerinne niet, noch en onderstaet oock niet om haer van 
daer te doen weeren, alleene trachtende hun ende alle andere met eerlijcke 
cloeckheyt ende vlijt ’t voordeel aff te sien, daeraen de Compagnie grooten 
dienst ende U. E. eere geschieden sal.

Soo den Sccwolff na Patana niet vertrocken is, ende door de compste van 
dit schip van Jamby gemist can worden, sendt hem dan na Patana voort.

In ’t fort Jacatra, adi 4 Juny anno 1620.

445. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. CORNELIS COMANS, OPPERCOOPMAN, ENDE DEN RAET 

VAN ’T SCHIP D’ENGELSEN BEER. 4 JUNI 1G20.II 
I

U. E. zal van hier na de Straet Palimbangh seylen ende, des nodich wesende, 
tot Jamby toe loopen, omme te soecken de drie joncken door Gerrit Frederickx 
Druyflf metzrijs ende andersints voor de Generale Compagnie van Patany her- 
waerts gesonden. De twee Patanisse joncquen sijn van ’t jacht de Vliegende 
BoodeXw de Straet Palinbang bejegent ende de derde, wesende een Syamse 
joneke, ontrent Bintam, daerinne voor reeckeninge van de Generale Compag
nie gescheept is als per nevensgaende notitie.

De voorsz. joncken beregenende ter plaetse dat Jacatra o ff Ban tam beseylen 
connen, sult met haer op ’t spoedichste herrewaerts keeren, ende soo hun 
vindt ter plaetse dat hier niet comen connen, sult dan alle de rijs ende olye 
van de Generaele Compagnie in u schip overnemen ende daerby soo veel 
meer coopen als tot redelijeken prijs becomen condt ende het schip voeren 
can, daermede herrewaerts keerende.

Tot de reviere van Jamby comende, eer U. E. de voorsz driejoncquen compt 
te bejegenen, sult dan dese onse nevensgaende missive aen den oppercoop- 
man van der Dussen overleveren, gelijck mede het geit U. E. medegegeven, 
omme tot opcoop van peper, des nodich wesende, te gebruycken.

Soo dit schip voor Jamby tot ladinge van peper van noode waere, sult de 
ladinge van peper voor rijs prefeereren.

De joncken met rijs missende ende tot Jamby geen peper te laden wesende, 
sal U. E. dan in ’t keeren herwaertsPalimbang aendoen ende aldaer opcoopen 
ende in ’t schip laden soo veel goet ende schoon hout als becomen ende laden 
condt, te weeten van alderley slach, niet uytgesondert, als het maer goet hout 
is, mits daertoe van Jamby medenemende aen geit ende goederen de waerdye 
van ontrent 4000 reaelen.

In ’t gaen off keeren eenige Portugiesen, Spangiaerden, Macassaren, die 
van den Mattaram, Bantam ende haere adherenten bejegenende, sult trach-
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Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael etc., allen dengeenen die desen 
sullen sien off hooren lesen, saluyt! doen te weten, alsoo by den raet van defen- 
tiegoetgevonden is een vloote van 10 schepen ondereen admyraelschapnaer 
Japan ende de Manilhas te senden, tot bevoirderinge van den Chineesen han
del ende affbreuck van de Spangiaerden ende Portugiesen, te weeten van 
wegen d’ Eerw. Engelse Compagnie 5 schepen, ende voor de Compagnie der 
Vereenichde Nederlanden gelijcke 5 schepen, namentlijck, Nieuw Bantam, de 
Trouwe, Haerlem, de Goede Hoope ende SZ Michiel, ende by ons ende den raet 
van Indien hoochnodich bevonden wert eenich hooft over de vijff Nederlantse 
schepen te stellen, soo is ’t, dat wy ons genoechsaem ende ten vollen houdende 
gecontenteert van de bequaemheyt ende suffysantie van den E. Willem Jansz. 
onsen raet van Indien, denselven Willemjansz. als commandeur overde voorsz.

Ij

I f.Ih
I

Met brengher deses nachoda Likit (denwelcken wy vrypas vergunt hebben 
omme na Ticco, Pryaman ende Baros met syne joneke te moghen vertrecken), 
hebben wy niet connen naerlaeten U. E. t’advyseeren hoe’t jacht ’t/Azr/den 
25 April passato van hier in compagnie van ’t Engels jacht de Bye naer At- 
chijn vertrocken is, met ordre omme Ticco in ’t wederkeeren aen te doen.By 
dese gaet copye van onse missive met ditto jacht aen u gesonden, daerby ver
nemen sult wat ordre wy gegeven hebben.

Wy bevelen ende recommanderen U. E. andermael alle neersticheyt te doen 
omme soo grooten quantiteyt peper op te coopen als doenlijeken sy. Wy sijn 
van meninge eerlang een off meer schepen derwaerts te senden, omme het- 
geene aldaer in voorraet mochte wesen in te nemen; wachten alleene nasout, 
dat alle uyre van Grecy sal comen. Soo haest ’t selve ontfangen, sullen een 
schip ofte jacht costy vooruyt depescheren.

In ’t fort Jacatra, adi 7 Juny anno 1620. Was onderteyckent: ter ordonnan
tie van d’ heer generael, PlETER DE CARPENTIER.

ten haer te vermeesteren ende onder behoorlijck register ende goede ver- 
seeckeringe herwaerts brengen alle de goederen ende gevangenen die ghy- 
lieden soudt mogen becomen.

In ’t fort Jacatra, adi 4 Juny anno 1620.
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448. — COMMISSIE
VOOR ROBERT ADAMS EN WILLEM JANSZ., 12 JUNI 1620.

vijff schepen gecommitteert ende geauthoriseert hebben, gelijck hem commit- 
teeien ende authoriseeren mits desen, met last ende commissie, ommegeduy- 
rende dese voyagie over deselvige schepen te commandeeren, justitie, soo in 
’t cryminele als civil, te administreeren ende voirder op alles goede ordre te 
stellen, onderhouden ende doen onderhouden. Ordonneren ende bevelen der- 
h al ven aen alle overhooffden, oppercooplieden, schippers, alle andere offi
cieren, soldaeten ende bootsgesellen op de voorsz. vijff Nederlantse schepen 
varende, niemandt uytgesondert, den voornoemden Willem Jansz. voor haeren 
commandeur te erkennen, obedieeren ende respecteeren, mitsgaders hem met 
raet ende daet in alle voorvallende saecken (des versoeckende) te assisteeren 

. ende justitie te helpen administreeren gelijck dat behoort, volgens den eedt 
daerinne een ider verplicht is. Insgelijcx authoriseeren den voorsz. E. Willem 
Jansz., onsen raet van Indien, te commanderen over alle andere onse Neder
lantse schepen van de Vereenichde Compagnie die hem in Japan, deManillas, 
off iewerts elders geduyrende dit exploict souden moghen bejegenen, ende 
lasten ende bevelen oock mits desen aen alle commandeurs, oppercooplieden, 
cappiteynen, schippers, alle andere officieren, soldaeten ende bootsgesellen 
daerop varende, niemandt uytgesondert, denselven Willem Jansz. daervooren 
te erkennen ende gehöorsamen ende sijn commandement ende bevel naer te 
comen, in vougen offdaer selffs present waeren, daeraen de Generaele Com
pagnie dienst ende ons een welgevallen geschieden sal.

Gegeven in ’t fort Jacatra, adi 10 Juny anno 1620.

$

I

Alsoo by den raet van defentie van weghen d’Eerwaerdigc Engelse Com
pagnie ende de Compagnie van de Vereenichde Nederlanden op Oost-Indien 
handelende, ten besten dienst ende gemeene welstant van de voorsz. twee 
Compagnien, affbreuck van onse gemeene vyanden, ende omme den Chynees- 
sen handel van Manilla te weeren ende t’ onswaerts te trecken, goetgevonden 
is, een vloote van 10 cloecke oorlochschepen onder ’t commandement van 
een admirael ten dien eynde van hier na Japan ende Manilla te senden, nament- 
lijck van wegen d’ Eerwaarde Engelse Compagnie vijff schepen, deMacnt 
de Palsgraeff, d’ Elisabeth, d’ Hoope ende den Buil, ende voor de Compagnie 
der Vereenichde Nederlanden vijff andere schepen, te weeten, Nieuw Bantam, 
de Trouw, Haerlem, de Hoope ende 67. Michiel, ende hoochnodich achten, dat 
daerover bequaeme persoonen als overhooffden tot admirael ende vice-admi- 
rael gestelt worden, opdat alles met goede ordre mach toegaen, soo is ’t, dat
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den voorsz. raet van defentie haer genoechsacm endc ten vollen houdende 
gecontenteert van de bequaemheyt cnde suffisantie van den E. Robbert 
Adamsz. endc Willem Jansz., gccommitteert ende geauthoriseert hebben, 
committeeren endc authoriseeren mits desen den E. Robbert Adams als ad- 
myracl, dewelcke tot dien eynde geduyrende de geheele voyagie de vlagge 
van de groote stenge voeren ende over de vlootc commandeeren sal, gelijck 
mcede den E. Willem Jansz. als vice-admyrael. Derhalven wert by den voorsz. 
raet van defentie geordonneert ende bevoolcn, aen alle ende een ieder op 
de voorsz. vloote van thien Engelse ende Nederlantse schepen vaerende, soo 
commandeuren, cappiteynen, oppercoopluyden, schippers, alle andere offi
cieren, gemeene soldaden ende bootsgescllen, niemant uytgesondert, den 
voorsz. Robbert Adamsz. voor haeren admiraelende Willem Jansz. voor haeren 
vice-admirael te erkennen, obedieeren ende respecteeren, daer beneffens haer 
met goeden raet endc dact in ’t effectueeren van hacrc instructie ende last te 
assistcercn ende bchulpich wesen gelijck dat behoort, alsoo sulex ten dienste 
ende welstandt van beyde de Eerwaarde Compagnien bevinden te behooren.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 12 Juni anno 1620.

Met onsc jonekste van 30 Mayo passato, gesonden met 5 schepen van de
fentie, is U. E. geadvyseert, hoe by den raet van defentie geresolveert was 
een vlootc van 10 schepen, te weten 5 Engelse ende 5 Nederlantse, na Ma
nilla te senden. Dese gaet alsnu met de resteerende vier schepen, nament- 
lijck d’Engelse Macnc, Nieuw Bantam, de Palsgraeff ende de Trouwe. D’ Al
mogende vcrleene haer goct geluck ende behouden reyse. Voor het thiende 
schip van voorsz. vlootc is St. Mie hiel gedestineert, offalsulcken ander alsby 
den raet aldacr goetgevonden worden sal. Wat ordre ende instructie mede
gegeven hebben, sal U. E. per nevensgaende copye sien. Soo U. E. naerdcr 
kennisse van des vyants gelegentheyt heeft, sal wel doen ende den raet daer- 
van informeren, opdat dese tocht wel ende behoorlijck aengeleyt worde. Om 
de macht te becter by den anderen te houden, hebben ten overvloet noch 
twee jachten by voorsz. vloote van thien schepen gedestineert, en dat van 
alsulckcschepen offjachten als in Fyrando van de Mollucquessouden moghen 
comen. Wy recommanderen U. E., soo lange daer noch is, te helpen ver- 
voirderen dat onse goede meninge ten besten van beyde de Compagnien 
effect sortcere.
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Tsedert onse joncxte is hier, Godt loff, van de Mollucques over Amboyna 
wel aengecomen een verovert jacht, Ternate genaempt, geladen met 242 
bhaeren nagelen, waerdoorseergecme verstaen hebben hoedaervan Fyrando 
wel aengecomen waeren de schepen de Swaen ende Nieuwe Maen, maer de 
joneque China hadden noch niet vernomen. Hoopen naderhandt mede wel 
terecht gecomen wesen sal, dat Godt geve.

Voor dese hebben geadvyseert dat U. E. in ’t begin van toecomendc mous- 
son de joneke Fyrando geladen na de Mollucques senden soude, doch alsoo 
nu verstaen dat het voor joneken ende jachten secr periculeus wesen sal na 
de Mollucques te varen, vermits de vyandt aldaer drie cloecke galleyen heeft 
ende met hulpe van de Tidoresen met roeytuych meester van de zee is, sal 
’t best wesen dat U. E. voorsz. jonek Fyrando ende andere met rijs geladen 
herrewaerts sende ende de cloecke schepen, eenige becomende, na de Mol
lucques.

Het soude, gelijk U. E. seyt, seer goet wesen, dat twee groote schepen 
mochten gebruycken om rijs van Japan in de Mollucques te brenghen ende 
de joneke te convoyeeren. Dat de schepen Amsterdam ende ’t Wapen van 
Amsterdam tijtlijck van d’ Oost quaemen, soudense daertoe wel gebruycken 
willen, doch duchte te laet comen sullen, gelijck mede dat het Wapen van 
Amsterdam niet bequaem is om die reyse te doen. Hierover moeten andere 
fynantie soecken. Wy houden meede seer considerabel te wesen, off het al 
geraden sy Japanse jonequen op de Mollucques te bevrachten. Derhalven 
sullen ’t niet aenraden, maer soo sylieden van den keyser licentie becomen 
connen om op Jacatra te vaeren, soude niet ongeraden achten dat het U. E. 
meteen jonek versochte, alsoo ons hier geen quaet, maer goet doen connen. 
De vracht ende de risico die de reys met haer soud moghen loopen sijn wel 
getroost.

Van Amboyna sijn na de Caep de Spirito Sancto gesonden de schepen 
St. Michiel, de Swaen ende d’ Expeditie, omme op de Spaensc schepen van 
Aquepulco na Manilla varende te passen, doch duchte te laet comen sullen, 
vermits niet eer dan 12 Mayo van Amboyna vertrocken sijn. D’Almogende 
wil haer geluck ende behouden reyse verleenen.

Vijff schepen sijn voor deese vooruyt gesonden omme op de Portugiese 
schepen van Maccau op Nangesacque vaerende tecruyssen. Dese vier hebben 
oock belast, soo tijts genoch comen, mede, des geraden vindende, een tijt- 
lanck buyten te blyven.
Voor den Engel sijn medegaendc goede pertye canefas, twee touwen ende 

eenige teer.
Een goet ondercoopman met eenige assistenten sal U. E. uyt dese schepen 

procureeren.
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■i <U. E. zy andermael gerecommandeert opsijn vertreck goedeordre telaeten, 

dat men daer soo cleene dispence aen de schepen ende andersints doe als 
eenichsints verby moghen, het geit niet weder, noch niet meer, aen soo groote 
excessive oncosten gasteere, maer aen goede retouren imployeere ende her- 
rewaerts sende, omme voorts tot soulagement van de Meesters naer ’t vaders- 
landt gesonden te worden, daeraen onse Meesters grooten dienst ende ons 
een welgevallen geschieden sal. Omme hierinne na ons vermogen te helpen, 
hebben wy de vloote rijckelijck voor een jaer van alles versien.

Met onse voorgaende hebben geadvyseert U.E. op voorraet vaerdich hou
den sonde, omme herwaerts ende na de Mollucques te senden, 4,5 a 600 lasten 
witten rijs, maer geen bruynen, doch alsoo den oorloch met den Mattaram 
continueert ende niet weten connen wat eynde d’ Almogende sal gelieven te 
geven, vinden wy geraden, dat U. E. toecomende mousson soo herwaerts 
als na de Molluccos sende 1000 lasten witten rijs, byaldien de gelegentheyt 
van jonckcn ende schepen becompt. Hoe cleene gelegentheyt van schepen 
U. E. hiertoe heeft, connen seer wel affmeeten, doch verhoopen cort naer dese 
noch eenige van d’ Oost te becomen ende derwaerts te senden, maer U. E. 
dient daer niet na te wachten ende sal wel doen ende senden herwaerts aen 
met d’Engelse schepen de Royaele Jeans ende d’ Unicorne, soo veel schoone 
witte rijs als sylieden sullen willen laden, mits aldaer accorderende wat hier 
voor vracht betaelen sullen. Wy hoopen dat d’ Engelsen niet weygeren sullen 
ons hierinne te gerieven, alsoo ons den commandeur Merten Pringh ’tselvige 
voor sijn vertreck toegeseyt heeft, gelijck haeren president ende overste alhier 
alsnoch sijn doende.

Laet niet, herrewaerts te senden meest alle de Chineesse waeren voor ’t 
vaderslandt dienstich, welck U.E. van Cochinchina soud moghen becomen 
offdoor eenige schepen verovert mogen worden. Tot versterekinge van ’t cap- 
pitael aldaer senden met dese schepen goede pertye loot ende 16.000 realen 
in spetie. Ontrent 9000 realen in gesmolten silver ende 8000 realen inspetie 
sijn voor dese met de Hoop gesonden. Andere 8000 verhoopen cort naer desen, 
volgens voorgaende resoluytie, met een ander schip expresselijck te senden.

Vooral sal U. E. continueeren herrewaerts aen te senden soo veel campher 
als tot redelijeken pryse becomen can. Boonen, eenige waterpotten endelonten 
dienen mede sooveele gesonden als na gelegentheyt geschieden can. Alle 
andere snuysterye sal U. E. naerlaeten te senden, uytgesondert pertye lange 
piccken ende sabels, voor dese geeyscht.

En doet geen oncosten meer aen d’ Engelse schepen door d’ onse verovert.
Japandcrs sal U. E. continueeren te senden, sooveele als na gelegentheyt 

geschieden can, doch insonderheyt recommanderen U. E. te helpen vervoir- 
deren, dat de Chineessen handel tot Jacatra gestabileert ende herwaerts soo-

ll ’ ’
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450. — FYRANDO.
AEN LEONART CAMPS, PER DE SCHEPEN D’ENGELSE MAEN, NIEUW BANTAM, 

DE PALSGRAEFF ENDE DE TROUWE, 13 JUNI 1620.

U. E. missive van primo Martius passato hebben wel ontfanghen, ende 
gaerne verstaen hoe by den raet goetgevonden was dat in plaetse van den 
oppercoopman Jaecques Specx succedecren sonde, ende alsoo vertrouwen 
dat sich daerinne alsoo comporteeren sal dat de Generaele Compagnie daer- 
aen goeden dienst ende contentement geschiede, hebben wy goetgevonden 
U. E. aenneminge ende promotie tot het ampt van oppercoopman van ’t 
comptoir Fyrando volgens nevensgaende acte t’ approbeeren, U.E. ten hooch- 
sten by dese recommanderende sijn eere daerinne te betrachten, den dienst 
der Generaele Compagnie na uytterste vermoghen met alle neersticheyt ende 
vlijt te bevoirderen, gelijck wy verstaen tot noch toe als een eerntrachtich per
soon gedaen heeft, daeraen ons een sonderlinge welgevallen geschieden sal. 
Hout uwe boecken ende reeckeninge altijt clacr, sendtons daervan allcjaeren 
copye over ende volcht in dese (soo wel wilt doen) Sr. Specx niet na. Maeckt 
oock alle schepen op haeren tijt tijtlijck te depechecren, sonder die soo langhe 
als voor dese tot groot nadeel van de Generaele Compagnie gedaen is, op te 
houden. Verdeylt uwe wereken behoorlijck; ’t geene zelffs niet doen condt, 
neempt daer hulpe toe, mits altoos prefererende ’t geene daer de Compagnie

veel Chinesen gevoert werden alsdoenlijcken zy, waeraen de Compagnie dienst 
ende ons vricntschap geschieden sal.

Den 27cn passato is hier, Godt lofif, van ’t patrya wel aengecomen ’t jacht de 
Vrcedc, met approbatie van ’t accoort met d’Engelsen gcmaeckt, waerovcr’t 
sclvige den 9cn stantis alhier solemnelijck voor alle den volcke gepubliceert 
hebben, in maniere als per nevensgaende acte blijekt. Soo het d’Engelsen 
goetvinden, sullen U. E. ’t selvige aldaer mede doen, voorder alle goede 
vricntschap, eenicheyt ende correspondentie met d’Engelse natie houdende, 
mits het recht van onse Meesters daer beneffens oock mayntenerende.

Soo door de schepen goede pertye Chineesse cangans verovert werden, sult 
ons een seer groote pertye herrewaerts senden, insonderheyt bruyne, blaeuwe 
ende rouwe cangans. Laet dit niet na, want de Compagnie daeraen grooten 
dienst geschieden sal.

De bylen, nu jongst met de Vliegende Boode gesonden, deughen almede 
niet; daeromme sal gheen meer senden.

In ’t fort Jacatra, adi 13 Juny anno 1620.
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451. — COMMISSIE
VOOR LEONARD CAMPS, 13 JUNI 1620.

, f 
i

meest aen gelegen is. Een scheepsladingc heeft het de Compagnie geschaet, 
dat het schip d’ Oitde Sonne de joncxte reys soo laet gedepescheert wierd, dat 
Patana niet acndoen conde, ’t welcke geseyt wort geschiet te sijn omdat seec- 
kerc provisie soo haestich niet gereet conde wesen. Siet hieraen wat discretie 
datter gebruyct is, dat men om eenige vodderye mede te senden de Compag
nie een geheele scheepsladinge schade gedaen heeft. Tot verscheyde reysen 
ende groot nadeel van de Generale Compagnie sijn aldaer dese faulten 
begaen; maeckt die te verbeteren, soo eere inleggen wilt, off souden geen 
vrienden sijn.

In ’t fortjacatra, adi 13Juny anno 1620.
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Alsoo voor desen by den commandeur Adam Westerwolt ende den raetin 
Japan goetgevonden ende aengenomen is Sr. Lenardt Camps, ondercoopman 
op ’t comptoir Fyrando, omme naer ’t vertreck van den E. Jacques Specx, 
tegcnwoordich oppercoopman aldaer, de last ende administratie van ’t com- 
toir te aenvaerden ende het oppercoopmans offitie in plaetse van de voorsz. 
Specx te becleeden, ende dat op onse aggreatie ende welgevallen, soo isT, dat 
wy met advijs van orjsen rade ons gcnoechsaem houdende gecontenteert van 
de bequacmheyt van de voorsz. Lconart Camps, de voorsz. resoluytie gecon- 
firmeert ende geapprobeert hebben, confirmeeren ende approbeeren mits 
desen, begcerende dat de voorsz. Lenard Camps het oppercoopmans offitie 
voortaen sal bedienen ende de last van ’t comptoir aldaer van den voorsz. 
Specx overnemen. Item, dat hy oock over alle schepen daer geen expresse 
commandeurs mede comen, commanderen, den raet van deselvige beroepen 
ende daerinne alsmede in alle voorvallende saecken presideren sal, in sulcker 
voeghen als by den voorsz. synen predecesseur Jaecques Specx gedaen is. 
Ordonneren ende bevelen derhalven aen alle ende een ider, tegenwoordich 
op ’t comptoir Fyrando in Japan leggende, ende bysonder oock aen alle op- 
percoopluyden, schippers, andere officieren, soldaeten ende bootgesellen die 
daer met eenige schepen souden mogen arriveren, niemant uytgesondert, 
den voorsz. Lenardt Camps voor oppercoopman van ’t comptoir Fyrando 
ende president van den raet van ditto comptoir ende de schepen te erkennen, 
obedieeren ende respecteeren.

In ’t fortjacatra, adi 13 Juny anno 1620.
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453. — ORDRE, 13 JUNI 1620.

454. — ORDRE, 13 JUNI 1620.
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452. — FYRANDO.
AEN ELBERT WOUTERSZ., 13 JUNI 1620.

U. E. missive van primo Mertio hebben wel ontfangen ende daerop goet- 
gevonden zijn versoeck t’avoyeeren. Derhalven senden by desc ordonnantie 
aen de respective overhooffdcn van de schepen herrewaerts comende, dat 
U. E. met syne drie kinderen ende de moeder passagie verleene ende na ge- 
legentheyt van plaets accomodeere ende wel tracteere. D’Almogende verleene 
U. E. met de syne geluck, voorspoet ende behouden arrivement alhier.

In ’t fort Jacatra, adi 13 Juny anno 1620.

Allen oversten, commandeuren, oppercoopluyden ende schippers in dien
ste van de E. Oost-Indische Compagnie der Vereenichde Nederlanden onder 
ons gebiet sorteerende, ’t sy te water ofte te lande, dien desen getoon t mochte 
worden, wort mits desen belast ende bevolen, uut crachte van accoort tus- 
schen d’E. eerwaerdige Engelse ende de E. Nederlantsc, op dcese Indien 
handelende Compagnie getroffen, aen de gecommitteerde van de Engelse 
Compagnie onder behoorlijeke acte over te leveren ende te laeten volgen 
alsulcke Engelsen, als by d'onse voor desen aengehaelt ende verovert moch
ten wesen.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 13 Juny anno 1620.

Door den Generael Coen wert by dese geordonneert aen de respective 
gouverneurs, oppercooplieden ende schippers van de schepen herrewaerts 
comende, den E. Elbert Woutersz. met drie kinderen ende de moeder herre
waerts aen passagie te verleenen, een goede, bequamc plaetse te bestellen, 
na de gelegentheyt van ’t schip toelaet, d’eerbaerheyt van een familie ver- 
eyscht ende de goede diensten van de voorsz. Elbert Woutersz. meritceren, 
hem ende de syne goet tracktement aendoende.

In ’t fort Jacatra, adi 13 Juny anno 1620.
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455. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. ROBBERT ADAMS, ADMIRAEL, WILLEM JANSZ., VICE-ADMIRAEL, 

ENDE DEN RA ET VAN TUIEN SCHEPEN, WEGHEN D’EERWAERDIGE 
ENGELSE ENDE NEDERLANTSE COMPAGNIE OP INDIEN 

HANDELENDE, GEDESTINEERT VAN FYRANDO 
NA MANILLA TE VAEREN, 13 JUNI 1620.
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Tot affbreuck van onse gemeene vyanden ende om den Chineessen handel 
t’onswaerts te trecken, is na rype consideratie door den raet van defentie 
goet gevonden thien schepen na Manilla tesenden, te weeten, van weeghen 
d’ eerwaarde Engelse Compagnie vijff schepen, namentlijck de Maene, de 
Palsgraeff, d’ Elisabet, d’ Hoope ende den Buil, van weghen de Compagnie 
der Vereenichde Nederlanden vijff andere schepen, namentlijck Nieuw Ban
tam, de Trouw, Haerlem, d’ Hoope ende St. Michiel, ten gemeene laste ende 
proffyte van beyde de Compagnien versien met twaelff hondert mannen, te 
weeten 600 op de vijff schepen van d’ Engelse Compagnie ende 600 op d’ 
andere vijff van de Nederlantse Compagnie.

De voorsz. thien schepen sullen in Fyrando by den anderen vcrsamclen 
ende sal daerover als admirael commandeeren geduyrende de geheele voyagie 
den E. Robbert Adams, vaerende op ’t schip de Maene, welcke aldaer de vlagge 
van de groote stenge sal laten waeyen, ende als vice-admirael den E. Willem 
Jansz., raet van Indien, varende op ’t schip Nieuw Bantam, alwaer de vlagge 
op de voorstenge sal waeyen.

Den raet van de voorsz. vloote, waerdoor op alle het voorvallende ten ge- 
meene beste gcdisponeert sal worden, sal bestaen van twaelff persoonen, te 
weten ses van wegen d’ Engelse Compagnie, namentlijck Robbert Adams, 
admirael, Charles Cleffcnger, commandeur van de Palsgraeve, Edmond Le- 
wis, commandeur van d’ Elisabeth, Joseph Cochrane, oppercoopman op d’ 
Elisabeth, John Mondain, commandeur van de Buil, ende Hendrick Carnabe, 
commandeur van de Hoope, ende ses van weghen de Nederlantse Compagnie, 
namentlijck Willem Jansz., vice-admirael, Douwe Annesz., schipper op ’t schip 
Bantam, Jaecques Lefebvre, opperhooft van ’tschipde Trouw, Willemjansz., 
schipper van ’tschipHaerlem, Hendrick Vaecht, oppercoopman van’tschipde 
Nederlantse Hoope, ende Leonardt Jacobsz., schipper van ’t schip 6Z Michiel.

De voorsz. raet sal beroepen worden door den admirael Robbert Adams, 
welcke geduyrende de geheele voyagie daerinne presideeren sal, ende ’t geene 
in desen raet door de meeste stemmen goetgevonden wort, sullen de minste 
sonder contraditie volghen.

Als den admirael goetvindt den raet te vergaderen, sal sijn E. een witte 
vlagge achter aff laeten waeyen ende een schoot schieten, waerop den raet 
gehouden sullen wesen datelijck aen boort te vaeren.
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By versterven (dat Godt verhoeden) van den admirael Robbert Adams, sal 
in sijn plaetse als admirael succedeeren den E. Charles Cleffenger, comman
deur op ’t schip de Palsgracff, ende by versterven van den vice-admirael 
Willem Jansz. sal in sijn plaetse als vice-admirael succcdercn Jaecques Le- 
febvre, opperhooft op ’t schip de Trouw.

De justitie sal door den admirael Robbert Adams ende synen besonderen 
raet over het volck van de vij ff Engelse schepen gcadministreert worden, ende 
door den vice-admirael Willem Jansz. ende synen breeden raet over de sche
pen der Vereenichde Nederlanden.

Van de voorsz. thien schepen sijn voor dese vij ff schepen na Fyrando ver- 
trocken, te weeten, d’ Elisabcth ende Haerlem, omme in passant volghens 
nevensgaende instructie op de custe van Japan te cruyssen, den Buil ende 
Nederlantse Hoope omme Maccau aen te doen ende tusschen de Lequeos 
Pequenos ende de custe van Chyna te cruyssen, ende d’Engelsche Hoope 
omme voor reeckeninge van d’Engelse Compagnie Patana aen te doen, van 
waer gecomen sijnde tot op de longitudo van Pulo Condor sal ’t risico ende 
avance voor ende van de Hoope voor reeckeninge van beyde de Compagnien 
ingaen. Het schip St. Michiel, wesende het seste, is voor reeckeninge van de 
Nederlantse Compagnie van Amboyna na Cabo de Spirito Sancto gesonden, 

. van waer na Fyrando vaeren sal. Soo haest de voorsz. 6 schepen in Fyran
do comen, off elders door den admirael Robbert Adams ende vice-admirael 
Willem Jansz. gerescontreert worden, sullen hun haere E. commandement 
volgens dese instructie onderwerpen.

Soo ’t geviele dat voorsz. schip St. Michiel in Fyrando niet en quaeme, sal 
door den commandeur Willem Jansz. een ander Nederlants schip in sijn 
plaetse bestelt worden, ende sal sijn E. oock vermoghen, des met sijn raet 
geraden vindende, een anderschip in plaetse van St. Michiel te ordonneren.

Voorsz. schip St. Michiel, off alsulcken ander als in sijn plaetse geordon- 
neert soud moghen worden, sal in Fyrando door den raet van de thien schepen 
van defentie geextimeert worden.
De resteerende vier schepen, wesende de Macne, Nieuw Bantam, de Pals- 

graeff ende de Trouw, alsnu hier te reede liggende, sullen rn compagnie van 
hier rechtdoor na Fyrando loopen ende sal den admirael Robbert Adams de 
vlaggc van degrootestengeende de vice-admirael Willem Jansz. de vlagge van 
de voorstengc laeten waeyen, totdat hier wederkeeren off dese ordre van de 
raet van defentie gerevoceert werde. Het vier sal gevoert worden, d’eerste nacht 
door den admirael, wesende op ’t schip de Manc, de tweede door den vice- 
admirael, wesende op ’t schip Nieuw Bantam, de derde op ’t schip de Palsgrave 
ende de vierde op de Trouwe, welck tot in Japan toe alsoo continueeren sal.

Dese vier schepen tijtlijeken tusschen de Lequeos ende de custe van China
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comende, ofte oock op de custe van Japan by d’ andere schepen die daer ge- 
ordonneert sijn te cruyssen, sal door den admirael, vice-admirael ende raet 
overleyt ende geconsidereert werden off het oock noodich ende geraden sy 
dat daer mede eenigcn tij t blyven cruyssende, om te beter te becomen dePor- 
tugiesse schepen van Maccau op Nangesacque vaerende, ende 't geene goet- 
vinden daerinne te doen, daertoe sijn ons bij dese gedragende.

De voorsz. vloote van thien schepen in Japan by den anderen gecomen 
wesende, sullen daerby ten gemeenen besten gevoucht worden twee andere 
jachten, soo die daer te becomen sijn, off tweejoneken, omme eeneby noorden 
ende eene by suyden de Baye van Manilla op de Chineesse jonequen te wach
ten, ofte andersints tot brander op des vyants schepen gebruyckt te worden.

Omtrent primo Januaryo 1621 sullen U. E. met de geheele vloote gesament- 
lijcken van Japan na de Baye van Manilla vertrecken, loopende Cabita soo 
na als doenlijeken is, omme te sien wat macht van schepen ende galeyen de 
vyandt heeft ende u na bevindinge te reguleeren.

Dese vloote wert expres na Manilla gesonden omme de Spangiaerden alle 
mogelijeke affbreuck te doen ende de Chineessen handel van daer t’ onswaerts 
te trecken. Hoe dit best doenlijeken is, can niet precis voorgeschreven worden, 
want na gelegentheyt van saecken sullen hem de vrienden moeten reguleeren, 
doch ons bedunekens sal ’t goet wesen dat de Baye van Manilla met de ge
heele vloote van thien schepen (off soo veele de vrienden nodich sullen be
vinden om des vyants macht binnen te houden) beseth worde, mits dat men 
een jacht by noorden de Baye van Manilla ende een by suyden houde omme 
alle aencomende Chineesse joneken aen te haelen ende van Manilla te weeren.

Wy achten goet dat de vloote tot omtrent ultimo Juny voor ende ontrent 
Manilla houde, jaa oock langer soo U. E. geen off weynich joneken bejegende, 
want wel gebeuren cost datse in sulcken gevalle om de suydt geloopen waeren 
omme naer U. E. vertreck met het suyder mousson in Manilla te loopen, ’ten 
ware ghylieden voor scecker verstout datter weynich uyt China comen souden. 
Hierop dient ernstelijck geleth ende de schepen van alle nootlijekheden versien 
te worden, dat tot op ’t jonexte van ’t suyder mousson, des nodich wesende, 
ontrent Manilla moghen houden, onaengesien dat de vloote daerna Japan 
niet soude connen beseylen, want in dien gevalle na Patana connen loopen, 
om van daer herrewaerts te comen.

Vooral beveelen ende recommanderen U. E. ten hoochsten, de vloote altoos 
by den anderen te houden ende niet te verdeylen als voor desen gedaen is, 
opdat U. E. gel ij eken ongeval als daeruyt sproot (des Godt verhoede) mede 
niet overcome.

Soo u macht soo groot niet en is dat ghylieden de vyant met de vloote cont 
innehouden, ende daerenboven een schip off meer by noorden ende andere
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by suyden de Baye van Manilla moocht houden, dienen U. E. met alle de 
macht by den anderen, eerstelijck by noorden ende daerna by suyden Manilla 
te houden.

De vyandt met sijn macht uytcomende, sult denselven niet dan met goede 
voorsichticheyt, eenicheyt ende advantagie verwachten ende aenstasten ; de 
couragie met goede voorsichticheyt in balance houdende.

Soo ’t geviele dat de vyandt U. E. haestich overviele ende eenige schepen 
(des Godt verhoede) in noot geraeckten, sullen d’ andere desulcke ten uyt- 
terste assisteeren, op peene dat soo wie in gebreecke vervalle ende sijn bont
genoot verlaete, daerover na gelegentheyt van saecken totter doot toe aen 
den lyve gestraft sal worden.

Eenige schepen, galleyen, jachten off andersints van den vyandt becomende, 
gelijck mede alle Chineesse joncken na Manilla varende, sullen de goederen 
daervan onder behoorlijcken inventarius overgescheept worden in alsulcken 
schip off schepen als deselvige aengehaelt ende verovert sullen hebben, ofte 
in alsulcke schepen als den raet na gelegentheyt van tijt ende de prinsen sal 
bevinden te behooren.

U.E. sy ten hoochsten gerecommandeert het plunderen van de matroosen 
soo veele mogelijck voor te comen, ende ’t geene ’t gemeene volck als plun- 
dragie toecompt, off daervoor toegeleyt wort, sult ter gelegener tijt aen ’t 
volck van de geheele vloote egalijck verdeylen.

Om alle questie ende jalousie voor te comen sullen die van d’ Engelse Com
pagnie, ontrent Manilla comende, eenige Engelsen op de Nederlantse sche
pen stellen ende de Nederlanders wederom eenige Nederlanders op d’Engelse 
schepen, omme te registreren alsulcke goederen als by d’ een off d’ ander ver
overt ende overgenomen soud moghen werden.

Alle goederen welcke bij dese vloote verovert souden moghen worden, 
gelijck mede de gevangenen, het vaertuych ende alle dependentie, sullen in 
Fyrando off elders egalijck gerepartieert werden, d’ eene helft aen de gecom
mitteerde van d’Engelse Compagnie ende d’andere aen de gecommitteerde 
van de Nederlantse Compagnie, daermede‘elck d’ordre van sijn respective 
overheyt naercomen sal.

Eenige Japanse joncquen op de custe van Manilla of elders rescontreerende, 
sult deselvige niet beschadigen, maer vry ende vranck laten passeeren ende 
repasseeren daer ’t haer gelieft.
De vrye lieden op vrye plaetsen varende, ’t sy Chinesen off wat natie het 

soude moghen wesen, sult mede vry ende vranck laeten passeeren ende 
repasseeren, sonder hun eenige hinder off molestie aen te doen.

Van de Chineesen op Manilla varende, sullen U. E. soo veel volck houden, 
reserveren ende ter gelegener tijd herrewaerts brengen als doenlijeken is.
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Soo het te laet soud vallen om die op de schepen te houden, ofte byaldien 
deselvige in Japan brengende aldaer souden moeten vrylaeten, ’t welck van 
de cooplieden in Fyrando residerende wel verstaen sult, sullen U.E. in desen 
gevalle de gevangen Chinesen (een groot getal wesende) op een onbewoont 
eylandt (daar cost en water te becomen is) setten ende aldaer met een off 
twee schepen doen bewaeren totdertijt dat de vloot van Japan herrewaerts 
keere, als wanneer deselvige weder sullen lichten ende herrewaerts brenghen.

Soo imant op de voyagie iets quaeme te gebreecken, sal d’ een d’ander na 
vermooghen van ’t syne helpen.

In’t fort Jacatra, adi 13Juny anno 1620.

456. — PARTICULIERE INSTRUCTIE
VOOR DEN E. COMMANDEUR WILLEM JANSZ. ENDE SYNEN RAET VAN DE 

VIJFF SCHEPEN BANTAM, DE TROUW, HAERLEM, DE HOOPE ENDE
ST. MICHIEL, NA DE MANILIIAS GEDESTINEERT, 13 JUNI 1620.

Om te meerder retoeren naer ’t vaderslandt te mogen senden tot soulage- 
ment van de excessive groote equipagie nu corteling door de heeren Mayores 
gedaen, hebben wy aen Sr. Specx geordonneert herrewaerts aen te senden 
meest alle de Chineesse waeren voor ’t vaderslandt dienstich ende een groote 
pertye cangans, welck van Cochinchina becompt, off door eenige schepen 
verovert sonde moghen worden. U.E. sy gerecoinmandeerthieraen soo goeden 
handt te houden dat dese ordre effect sorteere, mits dat den handel by pro
visie op Cochinchina gecontinueert werde, totdat die tot Jacatra off elders 
gestabyleert sy, ende opdat sulcx door gebreck van geit niet achterblyve, 
senden wy met dese schepen 40.000 realen.

Voor dese sijn tot Japan aen verscheyde schepen ende joncken seer groote 
excessive oncosten gedaen. U. E. sy gerecommandeert ernstelijcken te letten 
ende ordre te geven, dat voortaen soo weynich oncosten als eenichsints verby 
moghen gedaen worde, mits de nootlijeke reparatie van schepen, daer d’on- 
costen wel aen besteet sijn, doende.

Soo de gelegentheyt van schepen becompt, dient van Japan soo herre
waerts als na de Mollucques gesonden 1000 lasten schoone, witte rijs, maer 
geen bruyne. U. E. gelieve te voirderen dat ons daervan op vracht met d’En- 
gelse schepen de JecBis ende d’ Unicorne soo veele toegesonden wort als sy- 
lieden sullen willen voeren. De reste, tot 1000 lasten toe, dient mede herre
waerts off na de Molluccos gesonden, daervooren goede sorge gelieve te 
draghen. Boonen ende lonten sall mede goede pertye doen senden, ende tot 
den handel soo veele campher als in Japan tot redelijeken prijs te becomen is; 
anders is vooreerst vandaer niet nodich.
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By dese gaet copye van d’ onse over de Custe van Coromandel ten ant- 
woort van U. E. aengename, den 3Mayo anno 1619 in Brootchia geschreven, 
gesonden. Tsedert hebben van daer niet vernomen, waeromme te corter 
sijn sullen. Dese gaet met het schip ’t Wapen van Zeelant (dat Godt geleyde) 
welck goetgevonden hebben met een cargasoen, incoops costende als per 
nevensgaende facture blijckt ƒ88.135, na Mocha ende Suratten te senden. 
U. E. sy gerecommandeert den commandeur van den Broecke te helpen 
voirderen, dat hetselvige ten besten van deGeneraele Compagnie gebenefi-

457. — SURATTEN.
AEN RAVENSTEYN EN GOEREE, PER ’T SCHIP WAPEN VAN SEELANDT, 

15 JUNI 1620.

Tot verlossinge van Jacques Specx, oppercoopman in Fyrando, isLeonardt 
Camps, synen ondercoopman, geordonneert. U. E. sal ditto Camps als opper
coopman authoriseeren, met ordre dat het ampt in gelijeke qualite bediene 
als voorsz. Specx tot noch toe gedaen heeft, mits ditto Specx consenterende 
dat met eerste schip off schepen (volgens sijn voorgaende versoeck) in eer- 
lijcke graet herrewaerts keere, conforme d’acte denselven daervan verleent. 
Insonderheyt recommanderen U. E. voorsz. Specx te belasten sijn reeckeninge 
claer te maecken ende die op syne compste alhier over te leveren, op peene 
van arbitrale correctie, ende sal U. E. oock informatie doen nemen (ende ons 
dien ©versenden) waeraen het schort dat voorsz. Specx noyt reeckeninge ge
sonden noch gedaen heeft.

U. E. sy gerecommandeert met d’Engelse natie goede vrientschap ende 
eenicheyt te houden ende haerlieden (soo iemant in noot geraecten) na uyt- 
terste vermooghen t’assisteren, doch sult oock goede sorge draghen dat de 
gerechticheyt van de Compagnie, haer eere ende reputatie niet vercort worde, 
gelijck mede dat d’Engelsen U. E. noch d’onse in geenige saecke en ver- 
cloecken. Het gemeene spreeckwoort: weest trouw ende vertrout niemant, 
sult alsoo niet verstaen alsoff d’Engelsen niet souden moghen vertrouwen, 
maer brengt mede dat men altoos trouw moet wesen ende niemant dan met 
een goet ommesien ende goede circonspectie vertrouwen sal. Alle questie 
ende querelle sullen U. E. na uytterste vermoghen vermyden ende insonder
heyt voorcomen dat door d’onse geen redenen van misnoegen aen d’Engelsen 
gegeven worde ende datter van onse syde geen feyl tegens ’t accoort door de 
heeren Mayores met d’Engelsen gemaeckt, begaen worde.

In ’t fort Jacatra, adi 13 Juny anno 1620.
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cecrt, ende ’t provenu wederomme besteedt worde aen den alderbesten indigo 
beyane ende alderley Gouseratse cleeden, voor ’t vaderslandt ende Indien 
dienstich, daeraen ons sonderlinge vrientschap, U. E. eere, de Generaele Com
pagnie dienst geschieden sal.

Den indigo ende Gouseratse cleeden die lange gereet hebt gehat, sullen 
U. E. met dit schip herrewaerts senden ende voirder d’ ordre van den com
mandeur van den Broecke naercomen, denselven helpende volvoeren ’t geene 
hem per instructie (waervan by dese copye gaet) belast hebben.

Dit schip souden gaerne, gelijck dat wel hadde behoort, in ’t laeste van 
April off voorste van Mayo affgesonden hebben, dan vermits de nagelen laet 
van Amboyna gecomen sijn, heeft het niet eer connen geschieden ende moet 
nu noch sonder nooten en foelye vertrecken, alsoo tot noch toe geene van 
Banda gecomen sijn ende ’t schip niet langher derven ophouden, vresende 
dat Mocha qualijck soud connen beseylen. Wat accoort door de heeren Ma- 
yores met d’ Engelse Compagnie gemaeckt is ende hier voirder passeert, 
sullen U. E. door voorsz. van den Broecke verstaen, waertoe ons gedragen.

In ’t fortjacatra, adi 15Juny anno 1620.

458. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. COMMANDEUR PIETER VAN DEN BROECKE ENDE DEN RAET 

VAN ’T SCHIP ’T WAPEN VAN ZEELANDT, VAERENDE NA MOCKA ENDE 
SURATTEN. GELIJCK MEDE VOOR DEN RAET TEG ENWOORDE-

LTJCK IN SURATTEN WESENDE, 15 JUNI 1620.

U. E. sal van hier recht na Mocha seylen, sonder onderweech, om geen tijt 
te verliesen, eenige landen aen te doen, doch by ’t eylandt Mauritius comen- 
de, ter plaetse daer soude moghen wesen het volck door Spilberghen van ’t 
schip Amsterdam gelaten, sal U.E. deselvige lichten ende ten dienste van de 
Generaele Compagnie gebruycken.

In Mocha comende, snit aen den bassia off beglerbey, dat is vice-rey, van 
Jemen behandigen nevensgaende mandaet door den Turck gegeven ende van 
de heeren Mayores herwaerts gesonden.

Alle de goederen die tot goeden proffyte in Mocha vercoopen condt, sult 
aldaer venten ende ’t geit mede na Suratten nemen, doch byaldien soo 
haestich geen goederen tot goeden prijse vercocht costen worden als den tijt 
om na Suratten te seylen vereyscht, sult dan, soo het by den raet goetge- 
vonden wort, eenich volck ende cargasoen in Mocha laeten, om te sijner tijt 
ten besten van de Generaele Compagnie gebeneficeert te werden.

U.E. is kennelijeken hoe voor ultimo September in Suratten dient te wesen.
47
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niet veele.
4; 5, 6, 7, 8 a 11 asta, doch meest van 5, 6 a
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Derhalven sal in Mocha niet langer vertoeven mogen dan deese tijt lydet, 
ende byaldien genootsaeckt wierd na Suratten te loopen sonder Mocha door 
cortheyt des tijts off contrarie wint aen te connen doen, sal U. E. verdacht 
wesen de peper liever herrewaerts te brenghen, dan die tot vilen pryse in 
Suratten te vercoopen, want voor ’t patrya groote quantiteyt van noode 
hebben, ende den oorloch met die van Bantam wel lang soud mogen dueren, 
in welcken gevalle ons peper voor ’t patrya gebreecken sal.

Op een van de comptoiren in Mocha ofte in Suratten sal den commandeur 
van den Broecke selffs als opperhooft blyven, ofte andre laeten, na dat by den 
raet goetgevonden worden sal.

D’oppercoopluyden Ravensteyn ende Goereesal volgens haer versoeck van 
Suratten verlossen, off in den dienst continueeren, na dat by den raet ten 
besten dienste van de Generaele Compagnie sal bevonden worden te be- 
hooren.

De vrienden sy ten hoochsten gerecommandeert alle mogelijckeneersticheyt 
te doen omme nevensgaende cargasoen ten besten van de Generaele Com
pagnie te beneficeeren ’t sy in Mocha, Suratten off elders, daeromtrent waer 
het soude moghen wesen, mits ’t geene daervan compt weder in Suratten 
bestedende aen den alderbesten indigo beyane ende alderley Gouseratse 
cleeden, soo voor ’t vaderslandt, Atchijn, Pryaman, Ticco, Java, Jamby, de 
Mollucques, Amboyna ende Banda dienstich, namentlijck :

Groote quantiteyt groove witte ende swarte baftas, gelijck mede can- 
nekijns.

Pertye fyne witte ende swerte baftas, gelijck mede caricams; berams, can- 
nekijns brotty ende andere, maer

Patolen off syde chinders van
7 asta.

Een groote quantiteyt pulo pady off seyldoeck.
Eenige pintados tot monsters, gelijck meede van alle andere sorteringe meer 

die daer te becomen sijn.
Vooral sy U. E. gerecommandeert soo grooten quantiteyt van den alder

besten indigo beyano in Agra te doen opcoopen als doenlijeken sy, doch by 
gebreck van die sal mede pertye indigo cherchees na haer valeur coopen.

U. E. zy ten hoochsten gerecommandeert alle mogelijeke neersticheyt te 
doen om herrewaerts aen soo veel fregatten ende volck te brenghen ende 
senden als doenlijeken is ende becomen can, te weeten, van fregatten alsulcke 
gelijck is het fregat Ceylon, ende volck alderley slach, mannen, vrouwen, wel 
te verstaen jongelieden, kinderen, cloecke jongers, vryelieden, slaven, slavin
nen, huerlinghen, gevangenen, hoe die souden moghen wesen, connen niet 
t’onpas comen. Versuympt hierin niet, want de Compagnie daeraen ten
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hoochsten geleghen is. Connende gheen vryelieden noch slaven becomen, 
huert dan op de vorderlijcste conditie soo veel Lascaers als het schip endede 
fregatten voeren connen.

Soo tot redelijcken prijs goede rijs becomen condt, sal U. E. 
meedebrenghen als het schip ende de fregatten voeren connen.

Eenige Portugiesen, Spangiaerden offhaere adherenten rescontrerende,sult 
hun alle mogelijeke affbreuck doen, mits onder behoorlijeken register bene- 
ficeerendc off herrewaerts brengende alsulcke goederen als verovert souden 
moghen worden. Gevangenen sal men mede soo veel herrewaerts brenghen 
als onder goede verseeckeringe doenlijeken is.

Wy houden goet, soo het sonder merkelijeken verleth geschieden can, dat 
Calicoute in ’t wederkeeren aengedaen worde, omme de vrientschap van de 
Sammorijn met complymenten ende eenige vereeringe t’onderhouden, tot 
dat Godt geve de peperhandel aldaer met een goede vloot schepen moghen 
onderhouden, ’t welck wy verhoopen toecomende jaer geschieden sal. Doch 
sullen de vrienden, om ongeluck voor te comen, weynich volck aen landt 
laeten gaen, gelijck mede weynich overheyt teffens.

In ’t wederkeeren herrewaerts sullen U. E. voorsichtelijcken aendoen de 
plaetsen van Atchijn, Pryaman ende Ticco, omme daer tegen peper te ver
handelen soo veel deden als doenlijeken sy, off andersints de comptoiren 
daervan te provideeren. Wy seggen voorsichtelijcken, omdat wel conde ge
beuren met den Atchijnder in questie geraecten. Derhalven sult u voor onge
val verhoeden.

Met d’Engelsen sal U. E. goede vrientschap ende correspondentie houden, 
van ’t gepasseerde geen vermaen doende, noch niet meer gedenekende, doch 
sict wel toe dat sy u niet vercloecken noch abuyseeren, weest altijt circum- 
spect op U hoede, ende soo eenige Engelse schepen rescontreert die geen 
kennisse van ’t gemaeckte accoort souden mogen hebben, wacht U van haer, 
hun copye van ’t gemaeckte verdrach verlenende.

Per nevensgaende copye van accoort door de heeren Mayores met d’En
gelsen gemaeckt, sullen (J. E. sien hoe den handel voor een ieder door gants 
Indien lybcr ende vrye is, sijnde alleene gelimiteert dat wy van den handel 
van de Mollucques, Amboyna ende Banda sullen genieten tweederde ende 
d’Engelsen een derde ende van de peper van Bantam elck de gerechte helft, 
in voughen dat op alle andere plaetsen ’t meeste voordeel hebben sal die de 
cloeckste sy. Derhalven recommandeeren U. E. met alle neerstichheyt ende 
vlijt andere te prevenicren, doch soo by den raet voor best geoordeelt wert 
eenich provisioneel verdrach off accoort met d’ Engelsen in ’t opcoopen van 
den indigo te inaecken, sidt daerinne handelen na dat bij den raet ten besten 
van de Generaele Compagnie sal bevonden worden te behoren.
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*) „Desen bovengeschreven nachoda Hougtien sijn passödels meedegegeven vooröjoncken 
die uyt China herwaerts sullen comen, daervan de nachodas heeten Pautsinsin, Benthien, 
Sousay, Swatsuan, Demgang.”

460. — INSTRUCTIE
VOOR PIETER GERR1TSZ. VALCKENDE SYNE MEDECONSOORTEN, GAENDE 
MET EEN OPGEBOEYDE TINGAN VAN HIER OP EEN TOCHT NA DE STRATE 

VAN PALINBANGH ENDE ELDERS DAEROMTRENT, 23 JUNI 1620.

459. — VRIJGELEIDE
VOOR NACHODA HOUGTIEN, 20 JUNI 1620.

Op den iver ende vrywillige genegentheyt die ghylieden ten dienste ende 
welstandt van de Generaele Compagnie ende tot affbreuck van onsen alge- 
meene vyanden sijt betoonende, is ’t, dat wy U. E. mits desen achtervolgens

Soo het de gelegentheyt gedocht, sal U. E. met het Wapen van Zeelandt 
herwaerts zenden 2, 3 a 4 Arabise paerden.

In ’t fort Jacatra, adi 15Juny anno 1620.

Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael over alle steeden, casteden, forten, 
landen, eylanden, comptoiren, schepen, alderhande vaertuych ende d’ uni- 
verseele trafficque van Indien weghen de hoochmogende heeren Staten Ge
nerael, syne Princelijcke Excellentie ende de E. heeren bewinthebberen der 
Vereenichde Oost-Indische Compagnie van de geünieerde Nederlantse prp- 
vintien, allen dengeenen (onder ons gebiet ende commandement sorterende) 
die desen souden moghen sien ofte hooren lesen, saluyt! doen te weten als 
dat wy nachoda Hougtien, die met syne joncke voor desen alhier tot Jacatra 
van China gecomen is endealsnu wederomme derwaerts soeckt te vertrecken, 
mits desen vrypas ende geleydt, gelijck mede een prince-vlagge te moghen 
voeren, verleent hebben, omme met voorsz. syne joncque van hier na China 
te vertrecken ende van daer wederomme herwaerts te moghen keeren. Be
lasten endebevelen derhalven allen oversten, commandeuren, bevelhebberen, 
oppercoopluyden, schippers, cappiteynen ende alle andere onder ons gebiet 
sorteerende, die desen voorsz. nachoda Hougtien soude comen te bejegenen, 
denselven vry, vranck, onbeschadicht, ongemolesteert ende on verhindert met 
syne joncke, goederen ende volck te laten passeeren ende repasseeren.

Gegeven in ons fort Jacatra desen 20en Juni anno 1620. ï)
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461. — JAMBI.
AEN CORNELIS COMANS, OPPERCOOPMAN OP ’T SCHIP D’ENGELSE BEER, 

PER ’T ENGELSE SCHIP DE CLOOFF GESONDEN, 23 JUNI 1620.

1

Per ’t jacht Clccn Amsterdam is ons wel geworden U. E. aengename van 
den 8len stantis,ende hebbe geerne verstaen de apparentie die in Jamby was om 
grootc pertye peper te becomen, gelijck mede dat d’ eene joneke met rijs in 
Palinbangh ende de tweede in Jamby geloopen waeren, maer van de derde 
geen tydinge was, invoughen dat verhoopt wert ons disseyn goet effect sor- 
teeren sal, wclck Godt geve.

ALsoo van Jamby verstonden datter goede pertye cleeden nodich waren, 
hebben ’t jacht de Jager daermede in aller haeste van Bantam derrewaerts 
gesonden, verhoopende lange voor desc wel aengecomen wesen sal. U. E. sy 
andermael ten alderhoochsten gerecommandeert, alle mogelijckeneersticheyt

’) „Adi primo July Gerrit Claesz. van Amsterdam, stierman, ende syne consorten met een 
joneke na de Straet Palinbangh ende elders daeromtrent gevaeren sijnde, voorsz. instructie 
oock medegegeven”.

ulieder versoeck toegelaten ende vergunt hebben een tocht naer de Strate van 
Palinbangh ende elders daeromtrent te moghen doen. D’ Almogende verleene 
U. E. geluck ende victorie over onse vyanden.

Eenige Spangiacrden, Portugiesen, Maccassaren, die van den Mattaram, 
Bantham, haere adherenten off eenige andere vyanden ende onvrye natiën 
bejegenende, snit ghylieden alle mogelijeke affbreuck doen ende in u gewelt 
sien te becomen, deselvige ter gelegener tijt herrewaerts brengende.

Indien ’t geviel dat ghylieden meer veroverde als ghy machtich waert te 
voeren off herwaerts te brengen, dat sult vernielen ende verbranden, opdat 
onse vyanden geen genot daervan becomen. ’t Volck sult sooveel spaeren 
ende in goede verseeckeringe gevanghen bewaeren als mogelijck sy.

Eenige ondersaten van den coninck van Surrabayo, Succadana, Palim- 
bangh, Jamby, Andrigieiy, Johoor, Patany, Syam ende andere neutraele daer
mede wy in vrientschap sijn rescontreerende, sult deselve niet beschadigen 
noch te molesteeren, maer vry on verhindert laten passeeren ende repasseeren.

Maer soo ghy eenige bejegende die van vrye plaetsen pretenderen te wesen, 
,t sy van Tcheribon, Grissy ende andere coninckrijcken, daer nochtans geen 
behoorlijck bescheyt, ofte onse passen van connen bethoonen, dese sult ghy 
mede in u gewelt moghen nemen ende hier brenghen om by den raet ver
hoort, gcexamineert ende naer bevindinge van saecken daerinne gedispon- 
neert te worden.

In ’t fort Jacatra, adi 23 Juny anno 1620 ]).
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te doen om het schip den Beer vol peper te laden, want de Compagnie daer- 
aen seer veel gelegen is, insonderheyt in dese conjoncturc. Derhalve draecht 
sorgc dat U andere hierinne niet vercloecken, alsoo U eere ende des Compag
nies welstand t daeraen dependeert. Daer is noch geen apparentic om eenige 
peper van Bantam te becomen. Wy verstaen dat den oppercoopman van der 
Dussen seer cranck was; soo hy quame (des Godt verhoede) t’overlyden, sal 
U. E. by provisie de last aennemen ende sorge dragen dat de Compagnie 
daerdoor niet vercort, noch in den handel niet versuympt werdc, totdat wy 
andere ordre stellen.

Isser goede apparentie om quantiteyt peper te becomen, soo snit het schip 
den Beer daerna ophouden ende U. E. niet verhaesten om ’t selvigc met de 
rijs (daeromme nu gesonden sijt) herrewaerts te senden, want meer aen de 
peper dan aen de rijs geleghen is; doch de rijs moghen oock niet derven, maer 
als die teghen Octobera November toecomende becomen, ’tsy met de joneken 
off schepen, sal ’t wel sijn, verhoopendedat ons tot die tijt wel behelpen sullen.

Ten besluyt van dese recommanderen U. E. andermael sijn uytterste devoir 
te doen omme herrewaerts aen soo grooten quantiteyt peper te brenghen als 
mogelijck is. Ontsiet u niet de cleeden (des nodich wesende) tegen peper te 
beter coop te doen geven, niettegenstaende op de cleeden weynich geadvan- 
ceert soud worden, want het beter is dat met clecn proffijt op de cleeden 
groote quantiteyt peper becomen, dan dat de cleeden met goede advance 
laneksamelijek vercocht ende gesleeten worden. Betracht hierinne u eere, 
want goede occasie heeft omme syne vyanden de mont te stoppen, ons voorige 
misnoeghen wech te nemen ende de Compagnie grooten dienst te doen.

Soo in Jamby eenige Chineesse jonequen sijn, maeckt voor te comen datsc 
geen peper vervoeren ende dat U. E. alles tot redelijeken prijs becomt.

Aen ’t comptoir van Andrigiery willen wy niet gebonden sijn, doch met 
jachten dient den handel aldaer gecontinucert te worden. Helpt goede sorgc 
draghen dat in die quarticren niet versuymt werde, maer alle de peper die 
voorhanden is mede becomen moghen.

Soo daer noch eenige jachten off schepen van noode sijn om de rijs oft 
peper te laden, lact het ons op ’talderspoedichstc met den aldcreerstcn weeten; 
wy sullen met Godes hulpe den eysch voldoen.

Met d’Engelse natie sal U. E. goede vricntschap, cenicheyt ende corres
pondentie houden. Wacht u van questie ende querelle, mits oock sorge dra
gende dat wy door die van d’Engelse Compagnie niet en werden vercloeckt, 
de gerechtichcyt ende eere van de Generale Compagnie met alle billickheyt 
mayntenerende.

In ’t fort Jacatra, adi 23 Juny anno 1620.
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462. — JAMBI.
AEN VAN DER DUSSEN, PEB 'T ENGELSE SCHIP DE CLOOFF, 23 JUNI 1620.
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Per ’tjacht Cleen Amsterdam ende Engels boot hebben wel ontfanghen 
U. E. aengename van 8, 9 ende 14 Mayo ende syne indispositie ongaernè 
verstaen, doch verhoopen dat naderhandt weder tot voorige gesonthcyt ge- 
comen wesen sal, welck Godt geve cortelinge hooren moghen. Uut crachte 
van nevensgaende acte sal U. E. de beste barbier van de schepen aldaer 
wesende lichten ende in de logie houden. De geeyschte medicamenten werden 
nevens dcse door d’ heer Dedel gesonden.

De peper is met Cleen Amsterdam soo wel te passé gecomen, dat verhoo
pen ’t jacht de Vreede daerdoor cortelingh naer ’t vaderslant gedepecheert 
worden sal. De Dolphijn sijn mede met devotie volladen verwachtende, eride 
wat aengaet Ceylon ende de Jager, desc twee sal U. E. (des nodich wesende), 
aldaer houden omme de peper de revier aff te brengen ende in ’t schip den 
Beer off andere te laden, alsoo wy achten ditto Beer niet binnen mach; doch 
binnen comendc sal best wesen dat selffs boven vaere, ende voorsz. jachten 
elders gebruyct off weder herrewaerts gesonden worden.

Het voorsz. jacht de Jaeger is voor dese met goede pertye deden van 
Bantam na Jamby gesonden, waermede U. E. missiven den 17 stantis van 
onsentweghen door Sr. Carpentier beantwoort sijn. Derhalven sullen ons 
daertoc gedragen ende alsnu te cortcr wesen, dienende dese alleenlijck omme 
U. E. wederom me op ’t aldcrhoochste te recommanderen alle mogelijeke 
neersticheyt te doen omme soo veel peper op te coopen ende herrewaerts te 
senden als mogelijck is. Spaert daertoc geen geit, goet, neersticheyt nochte 
vlijt, ende siet wel toe dat andere u daerinne tot u schande ende nadeel van 
de Generaele Compagnie niet en vercloecken, lettende wel op ’t geene met 
de jonexste missiven geschreven is. D’Engelse Beer is met Sr. Comans ge
sonden omme te soecken drie jonequen met rijs voor de Compagnie van 
Patana gesonden. Wy verstaen dat twee daervan, te weten, eene in Palinbangh 
ende eene in Jamby geloopcn sijn, waerover achten voorsz. Beer tot Jamby 
toe geloopcn wesen sal. Hierover hebben aen Sr. Comans ordre gegeven d' 
inneminge van peper voor de rijs te prefereren, want de Compagnie daeraen 
meer gelegen is, ende ons vooreerst met de rijs die noch hebben wel behelpen 
sullen. Sijndcr andere jachten van noode om de rijs off peper te haelen, laet 
het ons weten; wy sullen den eysch voldoen.

Dat de goulongs 1.’ picol per pack beter coop gegeven wierden om con
tant peper te becomen is wel gedaen. U. E. sal met alle cleeden de handt 
lichten ende maer trachten groote quantiteyt peper te becomen, want het 
beter is dat menichte van peper becomen, met cleene winst op de cleeden,
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clan dat de deden lancksamelijck met goede proffyten vercocht worden. Met 
Bantam ende die van den Mattaram sijn noch in oorloch ; weynich apparentie 
isser om eenige peper van Bantham te becomen. Hierover is onsen eenighen 
toeverlaet op Jamby; derhalven recommanderen ende bevelen U. E. ander- 
mael op ’t alderhoochste, alle mogelijcke neersticheyt te doen omme soo veel 
peper te becomen ende herrewaerts senden als doenlijcken is. De Compagnie 
sal daeraen grooten dienst, ons vricntschap ende u eere geschieden.

Belangende d’uytstaende schulden, daervan U. E. ons weynich hoope 
geeft, hout aen omme daervan sooveele doenlijcken is in te vorderen ende 
borcht niet meer, insonderheyt aen den jongen coninck ende den adel niet, 
want het beter is haer schonen schijn alleen te derven dan geit ende goederen 
daer beneffens. Niet dat wy voor verlooren houden ’t geene geweygert wert 
te betaelen, want het onsc te syner tijt wel becomen sullen, doch het is beter 
dat d’occasie van alle harde prooceduyren sooveele mogelijck vermijt ende 
uytgestelt werde. Bidt den ouden coninck dat hy U. E. daertoe oock assis- 
teere, opdat ons geen oorsaeck gegeven werde selffs raet te schaffen.

Met de Jager hebben U. E. een goede legger wijn gesonden, welcke hoopen 
voor dese wel ontfanghen sult hebben. Nevens dese gaet ordre aen d’ovcr- 
hooffden van alle jachten die U. E. van noode soud moghen hebben ende 
binnen moghen, dat sulex met alle neersticheyt ende vlijt naercomen. Laet 
ons weten wie sich daertoe traech off onwillich soud moghen verthonen, op
dat desulcke behoorlijeken gestraft moghen worden.

Is het niet gedaen, versiet de plaetse van Andrigiery met een behoorlijck 
cargasoen, draecht goede sorge ende stelt ordre dat aldacr mede soo veel 
peper opgecocht ende vandaer herwaerts gesonden worde als doenlijcken is. 
De losen ende boosen handel van die van Andrigiery hebben verstaen. Voor 
dees tijt moeten een weynich patienty hebben ende alle guyterye soo veele 
mogelijck voorcomcn ende vermyden. Het sal mettertijt door Godes genade 
wel beeteren.

In ’t fort Jacatra, adi 23 Juny anno 1620.

Door den Generael Coen wert bydese geordonneertaen alle commandeurs, 
oppercoopluyden, schippers ende allen andere, met haer schepen off jachten 
voor de revier van Jamby comende, soo ’t geviele dat die boven van noode 
waeren ende door den oppercoopman van der Dussen vereyscht wierden, ’t zy 
om peper te laeden off andersints tot verseeckeringe van des Compagnies
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Den 15Mayo passato hebben U.E. per’tschipde5?r«W#‘‘jongst geschreven. 
Tsedert heeft het jacht de Vliegende Bode, van Japan comende, in zee bejegent 
de drie joneken door U.E. herrewaerts gedestineert, te weeten, de tweePata- 
nisse omtrent de Straet van Palinbangh, ende de Syamse omtrent Bintam. 
Uut een van de Patanisse heeft hy gelicht U. E. missive van 8en Martio passato 
ende deselvige alhier gebracht, doch de joneken sijn hier niet aengecomen. 
D’eenc, na wy verstaen, is in Palinbang geloopen, d’andere in Jamby, ende 
van de derde, wesende de Syamse joneke, hebben geen nadere tydinge.

Wy hebben gaerne verstaen ’tgeene nae ’t vertreck van de schepen aldaer 
gepasseert was, gelijck mede insonderheyt d’ aencomste van ’t jacht de Vos, 
vermits de comptoiren al te seer van volck ontbloot waeren.

Den opcoop van 350 picol benjuwijn hebben mede verstaen. De prijs dunct 
ons wat hooch te wesen ende sal noch meer beswaert worden door de 5 per 
cento van de opgelichte penningen. Gelooff het sal beter wesen dat de ben
juwijn sclffs in Siam ende Cambodja coopen; derhalven dient U. E. de comp
toiren aldaer van cappitael wel te versien.

Sr. Nieuroode advyseert hoe de peper in Syam was geldende 12 tayel de 
bacr, ende dat tot dien prijs geen heeft durven coopen. ’t Is diere, maer tot 
10J reacl hebben ’t picol tot Jacatra moeten coopen, ende alsoo den oorloch 
met die van Bantham ende den Mattaram noch continueert, niet wetende 
wanneer noch wat eyndc deselvige nemen sal, wensten wel dat voorsz. 
Nieuroode goede pertye gecocht hadde.

Om goede retouren rijs ende andersints te haelen sijn wy van meninge 
cort naer dese het schip de Galiasse na Patana te senden, waermede weder- 
omme schi j ven sullen. Interim sy U. E. gerecommandeert op te coopen ende 
byeen te vcrsamelen sooveel peper, goede Chineesse waeren, benjuwijn, 
gommelacco ende andere goede rctoeren voor ’t vaderslandt dienstich, als 
becomen condt ende het cappitael verstrecken can, waeraen de Compagnie 
dienst geschieden ende U. E. eere begaen sal. Wy sijn van meeninghe meer

volck ende goederen, datelijck met hacr schepen off jachten binnen te vaeren 
ende boven tot acn de stadt Jamby te corten, soo haestsulex door voorsz. van 
der Dussen versocht ofte belast wort; wel te verstaen, soo binnen over de 
droochte moghen.

In ’t fort Jacatra, adi 23 Juny anno 1620.
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Per ’t Engels schip den Buil verstaende hoe de gedeputeerde van de hoeren 
Mayores met d’ Engelse Compagnie verdragen waren, docht ons goet d’ heer 
commandeur Houtman ende de rcspective gouverneurs van de Molluccos, 
Amboyna endeBandadaervan te verwittighen, waerover dienvolgende ultimo 
Martio passato twee expresse praeuwen met vryelieden gemandt na Amboyna 
sonden, met copye van voorsz. accoort ende van de missiven door de ge
deputeerden van de heeren Mayores gesonden, doch niettegenstaende elcke 
praeuwe 1600 reaelen van 8tcn gelooft hadden soo onse missiven cortelinge 
bestelden, sijnse beyde wedergekeert, hebbende na haer seggen door con
trarie wint niet verder dan tot Baly connen comen. Tsedert is hier, Godt loff, 
van ’t vaderslandt wel aengecomen ’t jacht de Vrcede, met approbatie van 
voorsz. accoort, daerop hetselvige den 9cn Juny alhier solemnelijcken gepu- 
bliceert hebben. Godt geve dat het verdrach lange duerc ende ten besten van 
beyde de Compagnien gedyc.

Wy hebben goetgevonden voorsz. copye van ’t accoort ende van de mis
siven door de heeren Mayores gesonden over Japan na de Mollucques, Am
boyna ende Banda te senden, op hoope dat desclvige aldaer wat vroech sullen 
comen ende alle de nagelen, nooten ende foelie die voorhanden sijn, alomme 
volgens onse vorige ordre tijtlijeken opgecocht ende ingevordert werden, eer

schepen om rijs te senden, dan tot noch isser van de Molluccos, Amboyna 
ende Banda niet dan een verovert jacht gekeert.

Dese gact met het Engels schip de Clooff%ex\aempt. U. E. sy gerecomman- 
deert met d’ Engelse natie goede vrientschap te houden, mits sorge dragende 
dat syluyden u niet en vercloecken. Per copye van ’t contract met den Sce- 
wolff gesonden sal U. E. sien, hoe den handel in die quarticren vooreen yder 
liber ende vry gelaten is, derhalve sult sorge draghen dat andere ons geen 
voordeel aff en sien; beleyt u saeckcn soo secretelijck, dat alomme alle 
proffijtgevende waeren met behendicheyt opgecocht worden. Dat geseyt 
hebben met d’Engelsen daer sy neffens u resideren eenen eenparigen opcoop 
soud doen ende de goederen daerna egalijck deylen, is allecnc geschiet om 
opjagingc te verhoeden, maer het contract brengtsulex niet mede: derhalven 
sult u na den tijt ende gelegentheyt van saeckcn reguleercn.

In ’t fort Jacatra, adi 23 Juny anno 1620.
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Dese gaet per ’t schip d‘Eendracht, welcke expresselijck senden om rijs 
ende alderley goede Chinccsse waeren die U. E. voor ’t vaderslandt dienstich 
soudt moghen becomen. Derhalven sult dit schip offeen ander met den alder- 
eersten daermede volladen herrewaerts senden.

Het aenstaende noorden mousson sal U. E. in alles affschepen ontrent 
1000 lasten off 30.000 baelen schoone, witte rijs, te weeten, 500 lasten oft 
15.000 baelen herwaerts ende 500 andere lasten off 15.000 baelen na de Mol- 
lucques. De joneken die U. E. door gebreck van schepen genootsaeckt wort

466. — FYRANDO.
AEN Sr. SPECX, PER ’T SCHIP D'EENDRACHT GESONDEN, 26 JUNI 1620.
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de gecommitteerden van hier in Amboyna, Banda ende de Mollucques arri- 
veeren ende de publicatie van ’t accoort aldaer gedaen werde, waeraen de 
Gencraele Compagnie goeden dienst geschieden sal, want hetgeene voor die 
tijt becomen wort onse meesters voordeel is, ende d’Engelse Compagnie na 
de gedane publicatie aldaer volghens accoort een derde van alledespeceryen 
genieten sullen. Hierover recommanderen ende bevelen aen alle respective 
gouverneurs, directeurs ende oppercoopluyden van de Molluccos, Amboyna 
ende Banda, datelijck met alle neersticheyt ende vlijt op te doen coopen alle 
de nagelen, nooten ende foelie die voorhanden sijn, sonder na uytstaende 
schulden te wachten, moeyten off oncosten te spaeren, doende, soo des 
nodich bevinden om te beter ende t’ eerder aen alle de nagelen, nooten ende 
foelie te geraken, de deden, rijs ende sagu te beter coop daerteghen geven, 
waeraen ons een welgevallen ende de Generaele Compagnie grooten dienst 
geschieden sal.

D’heer gouverneur van de Mollucques sal datelijck d’autentickc van dese, 
alsoock copye van nevensgaende accoort ende missiven van d’heeren Mayores, 
na Amboyna ende Banda senden, en dat soo spoedich ende verseeckert als 
doenlijeken sy, sonder oncosten aen te sien, opdat dese onse ordre in Am
boyna ende Banda mede promptelijeken naergecomen werde, alsoo de Com
pagnie in die quartieren den meesten dienst met den tijtlijeken opcoop van 
alle nagelen, nooten ende foelie geschieden sal.

Den 3 deser is hier Godtloffvan Amboyna wel aengecomen ’t jacht Ternatc, 
geladen met nagelen, wacrdoor seer gaerne verstaen hebben ’t geene in de 
Mollucques ende Amboyna passeerde. Op den eysch van saecken sal tesyner 
tijt versien ende bescheet gegeven worden.

In ’t fort Jacatra, adi 26 Juny anno 1620.



748 Fyrando, 26 Juni 1620.

■

i

ü

S

h

gagic gesonden 
de gelegentheyt

r
!
I

daertoe te gebruycken, dienen herrewaerts ofte na Amboyna ende Banda 
gesonden, want na de Mollucques tegrooten perijckel souden loopen, vermits 
de vyandt aldaer drie cloecke galeven heeft ende aldaer met vaertuych meester 
van de zee is.

Tot noch toe connen niet seecker weten wat schepen van de Mollucques, 
Amboyna ofifBanda na Fyrando souden moghen werden gesonden, nochte 
wat gelegentheyt hebben sult omme de Chineesse waeren ende voorsz. 1000 
lasten rijs te senden, doch verhoopen dat d’ Engelsen niet wey geren sullen 
goede pertye rijs met haer schepen herwaerts te brenghen, te meer dewyle 
ons sulex belooft hebben ende door ’t jacht de Vree de 20.000 reaelen vracht- 
vry voor haer medegebracht sijn. Laet niet, de sydewaren ende cangans, soo 
’t eenichsints doenlijeken is, met een van onse schepen herrewaerts te senden 
ende niet met d’Engelsen ofif jonequen, soo sulex verby moocht. Soo de 
vrienden genootsaeckt worden dit schip d’ Eendracht met rijs na de Molluc
ques te senden, sult hetselvige met geschut ende cruyt beter versien.

Soo ’t doenlijeken is, vervolcht de Chineessen handel op Cochinchina tot
dat die tot Jacatragestabileertsy, ende voirdert daertoe sooveel in u vermogen 
is, herwaerts aen sooveel Chinesen sendende als mogelijck sy. De Chinescn 
hebben geseyt dat hier toecomende jaer met 5 off 6 jonequen comen sullen. 
Watter van worden wil sal den tijt leeren.

Met alle gelegentheyt van schepen ende jonequen sult herwaerts sooveel 
cloecke Japanders senden als na gelegentheyt van tijt en saecken geschieden 
can, niet om in den arbeyt, maer tot den oorloch gebruyct te worden; ende 
soo vryeluyden buyten dienst van de Compagnie becomen condt, sendt vry 
grote menichte: sullen ons wellecom wesen ende hier seer wel terechte ge- 
raecken. Om de Compagnie met de maentgelden niet al te seer tebeswaeren, 
sal ’t goet wesen datter een goet getal sonder beloften van 
worden, ’t sy met onse schepen, off Japanse joneken, na 
gedraecht.

Laet niet een goede pertye cangans herwaerts te senden, te weten 10 a 
20.000 stucx, insonderheyt bruyne, blauwe ende rouwe; tot den handel van 
Jamby veel beter sijn dan geit. Versuympt dit niet, want in Jamby soo goet 
als peper sijn. Hoe nodich de peper is ende wat dienst de Generaele Compagnie 
daeraen geschieden sal, condt selfifs wel afifmeeten.

Campher sult continueeren te senden sooveele becomen condt, item groote 
menichte van lonten, omtrent 200 stucx lange piecken, cenige sabels, veel 
waterpotten, goede pertye boonen, radicx China die goet sy, ende een weynich 
cooper, om tot monster naer ’t vaderslandt gesonden te worden.

Yser hebben noch goede pertye, daeromme behoeft vooreerst geen geit 
daeraen besteet te worden. Muscus, geconfytc gember ende rubarber sult
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Naer U. E. vertreck is hier van Jamby wel aengecomen ’t jacht Cleen Am
sterdam, geladen met"peper, tydinge brengende hoe in Jamby meer peper by 
de logie was dan de Dolphijn ende Ceylon conden laden, ende alsoo aen de 
Mayores nodige advysen te senden hebben, is goetgevonden ’t jacht de Vreede 
daermede met den eersten naer ’t vaderlandt te depescheren, vermits ’tselvige 
bequamer is dan d’ Eendracht om winterdaechs op de landen te comen, ende 
d’Eendracht meer rijs van Japan herwaerts sal connen brengen; derhalven is 
d’Eendracht met 8000 realen in spetié derrewaertsgaende. U. E. sy gerecom- 
mandeert te helpen bevoirderen, dat herwaerts aen gesonden worden tot de 
somme van 1000 lasten schoone, witte rijs, ende na de Mollucques andere 
500 lasten. Herrewaerts aen dient veele gesonden omdat de rijs door die van 
den Mattaram opgehouden wort ende onder de Chinesen ende burgerye gants

mede tot naerder ordre niet senden, ’t en waere goede muscus goetcoop be- 
comen cost ende daertoe geit overhebt.

Inplaetse dat van Japan silver behoorden te haelen, senden wederomme 
derrewaerts 8000 realen in spetie. Godt geve dat onse meesters haer saecken 
alsoo moghen beleyden, dat niet weder off niet meer genootsaeckt worden 
sperren na Noorweghen te senden.

U. E. sy gerecommandeert dese nevensgaende aen d’ heer commandeur 
Lam met het begin van ’t mousson op ’t alderspoedichste na de Mollucques 
te senden, want de Generaele Compagnie seer veele gelegen is dat deselvige 
tijtlijcken in de Mollucques, Amboina ende Banda geraecken.

Naer ’t schryven van ’t voorsz. hebben verstaen, datter gants geen rijs meer 
onder de burgerye en is, waerover genootsaeckt worden van de provisie voor 
’t fort rijs aen de burgerye te vercoopen, vermits die van den Mattaram alle 
den rijs ophouden ende geen van d’ Oost en compt. Derhalven sal U. E. ge- 
waerschout sijn, soo de gelegen theyt van schepen ende joncken becomen can, 
herrewaerts te senden tot de somma van 1000 lasten schoone, witte rijs, be- 
halven andere 500 lasten, die na de Mollucques gesonden dienen, gelijck 
vooren is geseyt.

In ’t fortjacatra, adi 26Juny anno 1620.
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468. — TICCO.
AEN C. DE KEYSER, PER ’T POSTPAERT, 30 JUNI 1620.

Twee missiven van een inhoude hebben van U. E. ontfanghen, d’ eene van 
12 Januario ende d’andere van 12 Eebruario, ongeteeckent, waerop den 23 
April passato per ’t jacht ’t Hert geantwoort is, als per nevensgaende copye 
blijckt. Dese gaet per ’t jacht ’t Postpacrt, welck na Ticco, Pryaman ende 
Atchijn gedestineert hebben, op hoope dat aldaer meer peper becomen sal 
wesen dan voorsz. jacht ’t Hert sal hebben connen laden, ende voor 40.000 
realen in spetie, hem medegegeven, gecocht sy. Met dit jacht gaen weder- 
omme andere 16.000 realen in spetie. U. E. sy ten hoochsten gerecomman- 
deert alles aen peper te besteden ende op ’t alderspoedichste sooveele herre- 
waerts te senden als doenlijcken is, want die voor ’t patrya seer nodich van 
doen hebben, vermits den oorloch met Bantam continueert ende vooreerst 
vandaer niet te verwachten hebben.

geen rijs en is, soodat de geheele stadt met de provisie van ’t fort sal moeten 
onderhouden worden, totdat ander secoers becomen ofte totdat het de vyan- 
den gelieve herrewaerts aen rijs te laeten brengen. Hierenboven sullen oock 
veel schepen versien moeten, waerover groot gebreck onderworpen sijn, by- 
aldien van Japan tijtlijeken geen groot secoers van rijs becomen, want qualijck 
souden daer aen wesen, soo op de genade van onse vyanden mosten leven. 
In Patana is mede groote dierte; wat van Syam ende Cambodja becomen 
sullen is onseecker. ’t Geene voorder van Japan vereyscht wort sal U. E. per 
nevensgaende copye van missive aen Sr. Specx gesonden sien, waertoe ons 
gedragen.

U. E. sy gerecommandeert nevensgaende packet met onse missiven tijt
lijeken met d’ eerste goede wint na de Mollucques te senden, opdat, gelijck 
daermede ordonnerende sijn, alle de nagelen, nooten ende foelie in de Mol
lucques, Amboyna ende Banda opgecocht ende ontfangen werden, eer de ge
committeerde van hier aldaer arriveeren om de publicatie van ’t accoort met 
d’ Engelsen te doen, daeraen (gelijck U. E. weet) de Compagnie seer veel ge- 
leghen is, want d’Engelsen anders een derde genieten sullen van de nagelen, 
nooten ende foelye die d’onse souden moghen versuymen tijtlijeken te innen. 
Derhalven laet niet, hierinne te versien: de Compagnie sal daeraen grooten 
dienst geschieden.

In ’t fort Jacatra, adi 26 Juny anno 1620.
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Nevens dese gaet copye van d’onse per ’t jacht ’t Hert gesonden. Tsedert 
hebben vandaer niet vernomen, waerover te corter wesen sullen. Dese gaet 
per ’t jacht Postpaert, welck expresselijck senden omme te laden de peper die

469. — ATCHIJN.
AEN CASEMBROOT, PER ’T POSTPAERT, Ü0 JUNI 1620.

By gebreck van peper sult dit jacht vol schoone, witte rijs laden ende’t sel- 
vige daermede weder herrewaerts senden. Peper en rijs gebreeckende, sent 
hem dan nacr Atchijn, ende byaldien U. E. den handel in Ticco ende Pryaman 
niet langer vergunt, maer verboden ende belast wert te vertrecken, sult dan 
vandaer vertrecken, ’t sy rechtdoor herrewaerts oft eerst mede na Atchijn 
loopen, na de gelegen theyt gedraecht.

Soo alsnoch aen den coninck van Atchijn niet geclaecht ende geen recht 
versocht sy over de moort die in Pryaman aen den persoon Abraham de 
Rasiere ende sijn cock begaen is, gelijck mede over d’andere insolentie meer, 
vervoirdert dat het metten aldereersten gedaen worde, opdat ons na den 
eysch van saecken moghen rechten.

Voor dese hebben geadvyseert dat neffens d’ Engelsen, soo daer eenige sijn, 
tot eenen prijs soudet coopen, ende de peper daerna egalijck deylen, welck 
alleene gedaen is om opjaginge van prijs te verhoeden. Derhalven sult u aen 
dese ordre niet binden, maer aldaer handelen na de besten dienst van de Gene- 
raele Compagnie soud moghen vereyschen.

Vooren is geseyt, soo by U. E. peper en rijs gebrack, dat dan ’t Postpaert 
naer Atchijn senden sult, doch al wasser rijs genoech in Pryaman off Ticco te 
becomen, sult evenwel voorsz. schip na Atchijn senden als U. E. weet datter 
hoop is omme aldaer goede pertye peper te becomen, ende geen apparentie 
sijn de, sult hem dan in dien gevalle niet verstieren, maer met rijs herrewaert 
senden. Sout hebben tot noch toe niet becomen.

Gelijck wy U. E. hiervooren den opcoop van goede quantiteyt peper op ’t 
hoochste gerecommandeert hebben, soo en sal U. E. oock niet naerlaeten de- 
selve in aller manieren te procureren, U. E. aen geen precisen prijs bindende. 
Soo lange eenige te becomen is, laet niet deselve te copen, al waer ’t oock 
schoon dat ghyluyden neffens anderen den prijs van 25 tot 36 ende 40 realen 
de baer, jaa meer soudt besteeden, liever dan stil sitten ende gedoogen dat 
andere daermede doorgaen.

In ’t fort Jacatra, adi ultimo Juny anno 1620.



752 Atchijn, 30 Juni 1620.

s

<!
I

wy hoopen met het geit voor dese per ’t Hert gesonden, opgecocht ende ge- 
reet wesen sal. Ten overvloet senden wederomme 16.000 realen in spetie. 
U. E. sy ten hoochsten gerecommandeert alles aen peper te besteeden ende 
sooveele herrewaerts te senden als doenlijcksy, onaengesien dat diere souden 
moeten coopen, want anders groot gebreck lyden sullen, vermits den oorloch 
met Bantam continueert ende vooreerst vandaer geen peper te verwachten 
hebben. Voor dese hebben geadvyseert dat met d’Engelsen eenen opcoop 
souden doen ende de peper daerna egalijck deylen. Dit is gedaen om opjaginge 
van prijs te verhoeden. Daeromme sult het voor geen vaste ordre aennemen 
die preciselijck naergecomen dient, maer u reguleeren na den meesten dienst 
van de Generale Compagnie soud moghen vereyschen. Tracht een ider soo
veele mogelijck te prevenieeren, ende siet wel toe dat andere u niet en ver- 
cloecken. Per contract door de heeren Mayores met d’ Engelsen gemaeckt, is 
verdraghen dat elck de helft van de peper tot Bantam genieten sal ende de 
peperhandel op alle andere plaetsen liber ende vry sy. Derhalven maect (segge 
andermael) dat d’ Engelsen noch andere u niet te gaeuw en sijn.

Met onse voorgaende is U. E. gerecommandeert by den coninck te ver- 
soecken continuatie off prolongatie van den handel in Ticco ende Pryaman. 
Persisteert daerby met vertooninge wat ons het vorige consent gecost heeft 
ende hoe weynich door verlet van des conincx officieren in Ticco ende Prya
man gehandelt is, opdat ons van syne Magisteyt niet en hebben te beclagen.

Vervoirdert recht (is het noch niet gedaen) over de moorden die in Pryaman 
aen de persoonen van Abraham de Rasiere ende synen cock seer schande- 
lijck begaen sy, gelijck mede over d’andere insolentie by des conincx volck 
gepleecht.

By gebreck van peper sult dit jacht vol rijs laden, soo die iewerts tot rede- 
lijcken pryse te becomen sy, ende ’t selvige daermede herwaerts senden. Soo 
geen rijs noch peper becomen condt, sendt hetselvige alsdan na de Custe van 
Coromandel met alsulcken cargasoen off cappitael als voor die quartieren sijt 
hebbende, omme aldaer met rijs ende cleeden volladen te worden. Doch soo 
daer apparentie waere datter goede pertye peper van Ticco ende Pryaman 
comen soude, sendt dit schip dan niet wech, maer hout hetselvige daerna op, 
niettegenstaende dat lange na de peper soud moeten wachten, ende inaeckt 
datter door de Gouseratten ende Daboulders geen andere peper vervoert 
worde, dan die ghy door gebreck van geit en goederen niet coopen condt.

In ’t fort Jacatra, adi ultimo Juny anno 1620.
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471. _ INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN ENDE SCHIPPER VAN ’T JACHT POSTPAERT, 

VAERENDE NA TICCO, PRYAMAN ENDE ATCHIJN, 30 JUNI 1620.

470. — CUST COROMANDEL.
AEN A. SOURY ENDE RAET, IN ABSENTIE AEN SYNE GECOMMITTEERDEN 

IN MASLIPATAN, PER ’T POSTPAERT, 80 JUNI 1620.
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Alsoo voor dese per 't jacht ’t Hert 40.000 realen in spetie na Ticco, Prya- 
man ende Atchijn sijn gesonden hebben tot opcoop van peper met ordre het 
geit aen de comptoiren over te leveren ende na d’ opcoop van peper niet te 
vertoeven, hebben alsnu goetgevonden derwaerts te senden ’t jacht Postpaert 
omme te laden alsulcken peper off rijs als in de voorsz. plaetsen becomen 
sal, waertoe weder opnieuw 16.000 realen medesenden, doch alsoo niet 
seecker connen weten off in de voorsz. plaetsen peper ofte rijs becomen 
sal, hebben gelast dat voorsz. schip in desen gevalle na de Custe van Coro- 
mandel loope omme aldaer door U. E. met rijs ende cleeden geladen ende 
op ’t spoedichste weder herrewaerts gesonden te werden. Soo ’tselvige aldaer 
compt, sy U. E. gerecommandeert ditto Postpaert, vol rijs ende cleeden ge
laden, metten eersten weder herwaerts te senden, ’t en ware met cruyssen 
ontrent Ceylon off elders in andere saecken meerderen dienst doen cost, waer- 
van ons tot het goet advijs van den raet gedraghen.

l iet schip Nieuw Zeelandt is gereet omme over 3 daghen, in ’t Godt gelieft, 
na de Custe te vertrecken; ’t geene vorder t’ advyseeren hebben sal daer- 
medc gedaen worden.

In ’t fort Jacatra, adi ultimo Juny anno 1620.

I -

Ghyluyden sult van hier rechtdoor na Ticco seylen ende aldaer innemen, 
gelijck mede in Pryaman ende omleggende quartieren, alle de peper by de 
comptoiren gereet wesendeende die men noch soud mogheri becomen, daer- 
na, des van node wesende, vertoeven sult.

Soo de peper van Ticco ende Pryaman door ’t jacht ’t Hert voor u comste 
gelicht waere, ofte byaldien u last aldaer niet becomen condt, soo sult voort 
na Atchijn loopen, omme aldaer het schip vol peper te laden van ’t cappitael 
door ’t Hert voor dese derrewaerts gesonden, tenzy in Ticco vernaempt sulex 
niet nodich waere.

Ende byaldien alle de peper door ’t jacht ’t Hert van Atchijn, soowel als van 
Ticco ende Pryaman gelicht sy ende ghylieden geen redelijeke quantiteyt 
peper becomen condt, soo sult trachten het schip vol rijs te laden ende daer-

48
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472. JAMBI.
AEN CORNELIS COMANS, OPPERCOOPMAN OP ’T SCHIP D’ ENGELSEN 

BEER, PER ’T SCHIP DE OALIASSE, 3 JULI 1620.

mede met den eersten herrewaerts keeren, dochconnende geen rijsbecomen, 
sult dan in desen gevalle met advijs ende goetvinden van den oppercoopinan 
van ’t comptoir Atchijn na de Custe van Coromandel loopen, omme vandaer 
geladen met rijs ende goede pertye cleeden op ’t spoedichste weder herre
waerts te keeren, ofte andersints gebruyct te worden, in sulcx d’ heer Soury 
offsyne gecommitteerden goetvinden sullen.

De last van peper in ’t geheel ofte ten goeden deele becomende, sult 
daermede op ’t alderspoedichste herrewaerts keeren, omme tij tl ij eken naer 
’t vaderslandt gesonden te worden.

Het geit ende goederen welck hebbende sijt, sult in Ticco off Atchijn aen 
den oppercoopman overleveren, omme aen peper off rijs besteet te worden, 
na dat de gelegentheyt soud moghen vereysschen ende by den raet goet- 
gevonden wort. Doch soo u selffs op de reyse pertye peper voorquame, im- 
ployeert het geit daeraen, in voughen als ten besten dienste van de Generale 
Compagnie doenlijck sy.

In ’t fort Jacatra, adi ultimo Juni anno 1620.

Alsoo de Generaele Compagnie ten hoochsten geleghen is dat overal met 
alle neersticheyt ende vlijt sooveel peper als doenlijeken sy opgecocht ende 
herrewaerts gesonden worde, hebben niet connen naerlaeten het schip de 
Galiasse (na Patana ende Syam varende) expresselijeken te belasten dat in 
passant Jamby aendoe, en dat alleene om U. E. ende de vrienden aldaer weder 
opnieuws ten hoochsten te recommanderen ende bevelen, gelijck by dese 
andermael bevelende sijn, alle mogelijeke neersticheyt te doen ende doen 
doen, dat overal in Jamby, Andrigiery ende elders, daer peper soud moghen 
wesen, sooveel peper als mogelijck is opgecocht vverde, sonder dierte van prijs 
aen te sien, off de cleeden op hooge prijs te houden, inaer doet de handt 
daermede lichten ende maeckt dat alle andere natie geprevenieert ende wy 
door hun niet vercloeckt worden, conforme d’inhoude van nevensgacnde 
aen Sr. van der Dussen gesonden, welck U. E. mede voor de syne gelieve te 
houden.

U. E. sy mede gerecommandeerd sorge te draghen, dat te syner tijt mede 
becomen de rijs met de drie joneken van Patany gesonden, ’t sy met de joneken
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473. — JAMBI.
AEN VAN DER DUSSEN, PER ’T SCHIP DE QALLIASSE, 3 JULI 1620.

Alsoo goetgevonden is het schip de Galiasse na Patany ende Syam te sen- 
den, hebben niet connen naerlaeten ’t selvige de buytenreede van Jamby te 
laeten aendoen, omme dese in passant te bestellen en U. E. daermcde weder 
op ’t hoochste te recommandeeren de vlytigen opcoop van peper, want geen 
apparentie sien om eenige peper van Bantam te becomen, vermits den oorloch 
continueert ende wel lange soud moghen dueren. Voor dese hebbe gead- 
vyseert dat U. E. met d’ Engelscn, om opjaginge te verhoeden, een prijs 
raemen, de peper gesamentlijck opcoopen ende daernaegalijck deylen soudet, 
voor sooveel elck sijn geit strecket. Dit sultghy doen als niet beter en moocht, 
want alsoo de Vereenichde Compagnie, per contract met d’Engclsen ge- 
maeckt, genootsaeckt sijn geworden aen die van d’Engelse Compagnie in te 
ruymen een derde van den handel in de Mollucques, Amboyna ende Banda, 
ende de helft van de peper alleen in Java vallende, is nodich dat op alle andere 
plaetsen, buytcn contract sijnde, weder soecken te verwinnen sulex in de 
voorsz. plaetsen om vreedes wille affgestaen is. Ende alsoo Jamby een van de 
voorncempste plaetsen is daer de Compagnie ten regard van den peperhandel 
meest aen dependeert, insonderheyt geduyrende den oorloch met Bantam, 
sy U. E. ten alderhoochste gerecommandeert den opcoop van peper ten alder- 
hoochsten te behartigen soo wel in Jamby als Andrigiery ende elders daer 
d’ occasie peper soud moghen presenteeren. Vermeerdert den opcoop van 
die soo veelc mogelijck is, onaengesien dat diere soudt moeten coopen ende 
weynich proffijt met de cleeden doen, want beter is het dat de cleeden met 
cleene winst aen peper verruylt werden, dan dat te minder peper becomen 
ende de cleeden laneksamelijek met meerder avance vercoopen. Derhalven 
snit niet naerlaeten de handt te lichten ende alle mogelijeke neersticheyt ende 
vlijt doen om d’Engelsen ende alle andre natie soovcele mogelijck te preve- 
nieeren, ende dat secretelijck, met aller behendicheyt, sonder hun off yemant 
te kennen te geven dat daerna trachten, want evenwel niet anders begeeren, 
dan goede vrientschap, eenicheyt ende correspondentie met d’Engelse natie 
te houden, ’t welck ghylieden aldaer mede doen sult, alsoo de Mayoresgeen-

selffs off met schepen, na de gelegentheyt van saecken gcdraecht. Wy en 
hebben daermede geen grooten haest; als die maer becomen met het begin 
van ’t aenstaende weste mousson sal ’t wel wesen.

In ’t fort Jacatra, adi 3 July anno 1620.
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474. — PATANI.
AEN G. F. DRUYFF, PER ’T SCHIP DE GALLIASSE, 3 JULI 1G20.

Nevens dese gaen vijff copyen van onse voorgaende missiven, met ver- 
scheyde schepen gesonden, waervan d’ inhoude confirmeeren. Dese gaet per 
’t schip de Galiasse. welck expresselijck sendcn om neffens de voorgaende 
schepen weder geladen met peper, goede Chineesse waeren, benjuwijn, gom- 
melacco, schoone witte rijs, olie ende arack herwaerts gesonden te werden. 
Soo sulcx op de custe van Patany niet genoech te becomen is, sendt hetsel- 
vige alsdan met een behoorlijck cargasoen na Siam ofte Cambodja.

Met onse voorgaende hebben U. E. sonder lymitatie van prijs ten alder- 
hoochsten gerecommandeert de vlytigen opcoop van peper, ende daerby ge- 
advyseert hoe die op de custe van Java waeren coopende a 9 ende 10-J reael 
’t picol, ende datter geen apparentie was om eenige peper van Bantam te be
comen, vermits den oorloch met hem continueerde ende apparent was lange 
soud dueren, ten eynde de vrienden, verstaende dat in dese quartieren geen 
peper te becomen waere, de vlytigen opcoop in Patany, Sangora, Ligor, Bor- 
delon, Syam ende alle andere omleggende quartieren te beter ende te meer 
souden behertigen, sonder aen te sien dat diere souden moeten coopen, want 
wel aff te meeten is als van hier geen peper naer ’t patrya gesonden wert, dat 
onse meesters daervan groot gebreck lyden souden ende die aldaer te dierder

sints begeeren dat het contract van onser syde in ’t mintste gevioleert werde. 
Op plaetsen buyten contract wesende, gelijck alsjamby, Andrigiery ende om
leggende quartieren sijn, mach elcksijn beste doen. Derhalven weest neerstich 
ende vlytich, U. E. reguleerende na den tijt ende geleghentheyt van saecken 
ten besten van de Vereenichde Compagniesoud mogen vereyschen. Laet niet, 
de plaetse van Andrigiery na behooren met geit ende goederen te versien, 
derrewaerts oock goede ordre gevende dat aldaer mede sooveel peper op- 
gecocht werde als doenlijcken is, sonder dieren prijs aen te sien offschroom- 
achtich te wesen om de handt met de cleeden te lichten. U. E. sy mede ge
recommandeert d’aenplantinge van peper sooveele doenlijcken met alle 
behendicheyt te voirderen, opdat jaerlijcx meer ende meer peper vandaer 
becomen ende Bantam t’enemael moghen derven.

Met de Galias senden 16.000 realen in spetie, eenige cleeden ende wat root 
laecken voor Patany ende Syam. Soo daervan tot opcoop van peper iets van 
noode hebt, licht u gerieff daeruyt, mits Sr. Druyff daervan advyseerende.

In ’t fort Jacatra, adi 3 July anno 1620.
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wesen sal. Doch dit en is door Sr. Nieuroode niet geconsidereert, alsoo wy 
t’ onser leetwesen in copye van syne missive, den 15 Januaro 1620 aen U. E. 
gesonden, verstaen datter goede pertye peper in Judea a 12 tayel de bhaer te 
becomen was ende minder gegouwen hadde, maer dat tot dien prijs niet en 
had durven coopen, van meeninghe sijnde het geit aen benjuwijn tebesteeden, 
welck een groot misverstant is, want diere peper altoos beter ende couranter 
waere dan diere benjuwijn is. Wat soud het worden, soo onse meesters de 
retoeren van peper mosten derven, gelijck apparent is d’Engelsen wel drie 
jaeren doen sullen, waerover voor seecker boude de prijs in onse landen vrywat 
rysen sal, gelijck alreede tot 40 penningen geresen was. Derhalven recomman
deren ende bevelen U. E. andermael ten hoochste, overal sooveel peper te 
doen opcoopen als het cappitael strecken can. Doet soo goeden coop coopen 
als doenlijcken is, maer en laet geen peper ongecocht, al soudt ghy neffens 
andere diere moeten coopen. Den prijs connen niet lymiteeren; na den tijt sult 
u reguleeren.

’t Is oock een groot abuys dat U. E. verleden jaer al het cappitael op de 
custe van Patana gehouden heeft, sonder ’t comptoir van Syam te versien, 
want 80.000 realen in silver waert hebbende ende daervan (na selffs advyseert) 
niet meer dan omtrent 30.000 realen aen peper besteet cost worden, invougen 
datter 50.000 realen overbleven tot opcoop van benjuwijn, ende tegen de 
compste van de Chineesse joncken. De benjuwijn can ommers beter coop in 
Syam dan in Patany gecocht worden. Het silver was hiertoe oock niet nodich, 
dewyle tot betalinge van den benjuwijn geit van de coninginne heeft moeten 
lichten, met belastinge van 5 percento, ende wat aengaet d’ ophoudinge van 
silver tegen de compste van de Chyneesse joncken, wat behoeft men na haer 
compste te wachten, als ondertusschen het geit in Syam aen peper ende ben
juwijn besteet cost worden, te meer dewyle tegen de compste van de Chineesse- 
joneken ander cappitael van hier te verwachten hadde, ende soo geen cappi
tael off andere ordrc bequacmt, conde daerna met de peper in Syam gecocht, 
beter met de Chineesen dan met geit gehandelt worden. Dese redenen heeft 
ons goet gedacht te verhaelen, omdat ons dunct het geit niet behoorlijck ver- 
dcylt te wesen, noch by U. E. niet aengesien is ’t geene een goet overhooft 
behoort te considereren. Hierover bevelen U. E. andermael het comptoir van 
Syam ende alle andere plaetsen behoorlijck van capitael te versien ende daer 
benevens alomme secretclijck met getrouwe persoenen goede ordre te geven, 
dat alle de peper voor de Generaele Compagnie alleene opgecocht ende ons 
met eerste gelegentheyt toegesonden worde, gelijck mede alle andere proffijt- 
gevende waeren, als benjuwijn, gommelacca ende allerley goede Chineesse 
waeren.

Voor desen hebbe geadvyseert dat ter plaetse daer d’Engelsen neffens



758 Patani, 3 Juli 1620.

d’onse resideeren, een prijs met haer raemen ende tot dien (om opjaginge te 
verhoeden) den opcoop doen soudet, mits de goederen daerna egalijck dey- 
lende, voor soovecl clck sijn geit strecken sonde. Dit sal U. E. doen als niet 
beter en moocht, want alsoo ditto Vereenichde Compagnie per contract met 
d'Engelsen gemaeckt genootsaeckt sijn geworden aen die van d’Engelse 
Compagnie in te ruymen een derde van den handel in deMolluccos, Amboy- 
na ende Banda, ende de helft van de peper alleen in Java vallende, dienen 
weder op andere quartieren te soecken ’t gcene op de voorsz. plaetsen om 
vreedes wille tegen recht en reeden affgestaen is. Een goet deel, achten wy, 
isser in de bocht van Patany ende Syam wel te vinden, soo met opcoop van 
peper als andere proffijtgevende waeren, doch alsoo de Vereenichde Com
pagnie insonderheyt aen den peperhandel meest gelegen is, soo ten aensien 
van voorsz. contract, als dat den oorloch met Bantam wel lange soud moghen 
ducren, sy U. E. ten alderhoochsten gerecommandeert d’ aenplantinge van 
peper op alle plaetsen met behendicheyt te voirderen ende den opcoop van 
die ende alle andere proffijtgevende waren van jaer tot jaer soo veele te ver
meerderen, als eenichsints doenlijeken sy.

Om hiertoe te comen ende voor te comen dat d’Engelsen mede nieten 
soecken ons daer in de wech te wesen, dien handel t’incorporeren off be
derven, gelijck sy ontwijffelijeken doen sullen soo haest grondige kennisse 
van d’ Indischen handel ende loop van saecken becomen, sal U. E. (segge 
andcrmael) d’aenplantinge van peper overal soovcele mogelijck is met behen
dicheyt voirderen, item op alle plaetsen secrctelijck goede somma geit bc- 
schicken, de peper ende alle andere proffijtgevende waren tij tlijeken op doen 
coopen, d’Engelsen, Chinesen ende alle d’andere daerinne prevenieeren 
ende hiertoe gebruycken niet dan getrouwe, cloccke ende sccrcte persoonen, 
opdat tot kennisse van d’Engelsen niet en come ’t gcene noch onwetende 
sijn ende de Generaele Compagnie schadelijck mocht wesen. Wy verstaen 
dat sy geneghen-sijn haer comptoir van Patana te lichten; vordert daertoe 
sooveele met behendicheyt doen condt, verluyden latende dat wy daertoe 
mede inclineeren, ende maeckt insonderheyt dat sylieden in Sangora, Bor
delen, Ligor ende andere omleggende quartieren niet comen te nestelen.

De Chineesse waeren, verlceden jaer gesonden, sijn vrywat te diere ingc- 
cocht, gelijck mede de Patanisse cleeden. Derhalven sal op den incoop wat 
nauwer letten ende niet senden dan proffijtgevende waeren. De copalla ben- 
juwijn tegen 34 realen ’t pi,col te coopen is mede al wat diere, doch andere 
tot dien prijs coopende sult de merct mede volghen, wel te verstaen als het 
geit aen peper ofte Chineesse waeren niet beter bestoet worden can. Wy 
houden oock beter te wesen dat men 33 a 34 voor copalla geeft, dan 22 a 23 
voor caqui.
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Ter gelegentheyt sal U. E. off door Sr. Nicuroode eenich volck met car- 
gasoen naer Cambodja senden, ende daer eenich volck resideren laeten. Ge- 
breccter last voor dese schepen op de custe van Patana, sent een van de 
schepen, gelijck vooren geseyt is, na Syam off Cambodja.

Het slechte sandelhout daar U. E. ende Sr. frieuroode over clagen, is in 
Grissy vercocht a 36 reaelen ’t picol, tot Jacatra a 25, doch soud wel 30 ge- 
gouwen hebben; dan ’t is nagelaten om den handel alhier te trecken.

’t Is niet wel gedaen dat de nagelen in Patana voor 40 realen ’t picol ver
cocht sijn, dewyle in Syam 90 realen moghen gelden; om 40, 50 a 60 realen 
’t picol moghen geen nagelen vercoopen.

Van de Custe hebben alsnoch geen andere cleeden becomen, doch toe- 
comende jaer hoopen wel versien sult wesen. Wy sullen niet laeten ’t beste 
daertoe te doen, opdat het verlies welck op de realen sijn doende daermede 
gewonnen mach worden.

Ten aensien dat de comptoiren aldaer seer qualijck van volck versien 
waeren, is het wel gedaen dat U. E. beyde de jachten de Vos ende Cleen 
Hollandia aldaer gehouden hebben, niettegenstaende een van de twee hier 
nodich is om op Succadana ende elders te vaeren.

De Patanisse ende Syamse joneken comende, sullen niet laeten die alle be- 
hoorlijcke faveur ende des coninginnens missive ende vereeringe behoorlijeke 
cere aen te doen.

Met voorsz. schip de Galiasse senden U. E. wederomme 16.000 realen in 
spetie, gelijck mede een wcynich clecden, eenige roodc laeckenen, vergulde 
roers ende breede dingen.

Alsoo den oorloch met de Mattaram continueert, sijn sy ons de rijs ont
houdende, soodat hier gants geen rijs gebracht wort ende wy de burgerye 
mede sullen moeten versorghen. Derhalven recommanderen U. E. andermael 
herrewaerts aen sooveele schoone, witte rijs te senden als na gelegentheyt 
becomen condt, gelijck groote partye arack, veel volck ende insonderheyt 
Chinesen om de plaetse tot Jacatra te peupleeren, gelijck voor desen ge
schreven is.

De zydewaeren door U. E. gesonden sijn schandelijcke du er. Op desen stant 
worden ons getoont drie verscheyden satynen, die U. E. stelt d’een door 
d’ander ingccocht te hebben a 7-J-reacl, beloopende te samen 21-J reael, welck 
wy tot Bantham plegen te coopen, te weten de beste op ’t alderduerste 5-i reael, 
d’ andere tegen 3| ende 3 realen ’t stuck, is te samen 12 realen, dat veele van 
21J reael verscheelt, ’t Is ons leet datter van dese goederen, sonder die gesien 
te hebben, eenige na huys gesonden sijn. Veele andere goederen sijn mede wel 
50 percento, ja, hondert ten hondert te diere gecocht. Belasten ende bevelen 
U. E. derhalven het geit van de Compagnie beter te besteeden ende andere
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475. — SIAM.
AEN CORNELIS VAN NIEUROODE, PER ’T SCHIP DE GALIASSE, 3 JULI 1620.

noodc is sal U. E. 
Patany gesonden

rcgard op den incoop van de goederen te nemen, gelijck mede op den incoop 
van de benjuwijn, opdat selffs niet genootsaeckt worden daerinne te versien. 
Een groot stuck gelts van de Compagnie sal aen dc goederen door U. E. in- 
gecocht verlooren worden, behalve de schade welck lydende sijn, dat men 
daervooren versuympt heeft na merektganek peper te coopen, ten pryse die 
door Nieuroode in Syam geweygert is.

In ’t fort Jacatra, adi 3 July anno 1620.

Nevens dese gaet copye van d’ onse gesonden per de schepen de Sainpson 
enteteSecwolff, waervan d’inhoude confirmeeren. Tsedert hebbe van Patana 
ontfangen copye van U. E. missive den 15 Januaro passato aen Sr. Druy ffge
sonden, waerdoor ongaerne verstaen hebbe dat U. E. tegen 12 tayel de baer 
geen peper heeft durven coopen. ’t Is waer dat het een hooge prijs sy, dan 
daertegen moet geconsidereert werden dat het noch beter is dat diere peper 
na huys senden dan geene. Den oorloch met Bantam soud noch wel lange 
mogen dueren ende is apparent dat vooreerst vandaer geen peper becomen 
sullen, derhalven recommanderen ende bevelen U. E. andermael ten hoochste 
sooveel peper op te coopen als het cappitael verstrecken can, ende by gebreck 
van peeper, benjuwijn, gommelacco, goede Chineesse waeren ende andere 
proffijtgevende goederen. Het cappitael welck daertoe van 
voor dese, hoopen wy, volghens onse voorgaende ordre van 
wesen, alsoo derrewaerts een goede somma geit gesonden ende daertoe ordre 
gegeven hebben.

Schoone, witte rijs, arack ende olie, maer insonderheyt witte rijs sal U. E. 
sooveele herrewaerts senden als gelegentheyt becomen can, vermits hier gants 
geen rijs onder de burgerye en is ende van den Mattaram dc rijs ophouden, 
gelijck die van Bantam de peper doen.

De twee Syamse joneken hebben haere rijs ende andere goederen tot Ja
catra vercocht, uytgesondert eenige cooper ende pertye slechte benjuwijn, 
die op 25 reael ’t picol houden; d’eene is voordese vertrocken ended’andere, 
wesende (soo sy seggen)des conincx joneke, is nu mede derwaerts keerendc. 
U. E. sy gerecommandeert te voirderen dat toecomende jaer weder herre
waerts keeren, gelijck mede sooveel andere jonequen meer als daertoe persua- 
deeren can, waeraen de Vereenichde Compagnie dienst geschieden sal.

By dese gaet copye van d’onse aen Sr. Druyff geschreven. U. E. zy ten
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477. — SUCCADANA.
AEN JOSEPH DE NATLAER. PER DE JACHTEN DE GROENE LEEUW ENDE 

TE RN ATEN, 9 JULI 1620.

476. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. JACOB GAERMAN, OPPERCOOPMAN, ENDE COEN DIRCX, 

SCHIPPER, VARENDE MET HET SCHIP DE GALIASSE NA JAMBY, 
PATANA, SYAM ENDE CAMBODJA, 3 JULI 1620.

hoochsten gerecommandeert d’ inhoude te helpen effectuecren, voor sooveel 
in u vermoghen sy ende des Compagnies middelen reycken connen, waeraen 
ons sonderlinge vrientschap, de Compagnie dienst ende u selfïs eere geschie
den sal.

In ’t fort Jacatra, adi 3 July anno 1620.

■

U. E. missive van den 13 April passato is ons wel geworden met het car- 
gasoen in ’t jacht Nassauiu gescheept, daervoorcn u reeckeningegecrediteert 
is. Belangende hetgeene eyschende sijt, het meesten deel gebreeckt ons. Den 
19 passato hebben U. E. per ’t jacht van vryelieden gesonden een pertye 
cleeden met 2000 realen in spetie, te samen beloopende f 10.265, ende alsnu 
senden wederomme met den Groenen Leeuw ende’t jacht Ternaten 12.000 
realen in spetie, met een pertye cleeden, beloopende te samen ƒ40.014— 19.

IJ
j!

■■■

Ghylieden sult van hier op ’t alderspoedichste recht door na de revier van 
Jamby seylen, dese onse nevensgaende missiven in alderyle aldaer behan- 
digen, ende vandaer na Patany vertrecken, soo haest van Sr. van der Dussen 
off Comans bescheet becompt.

Soo op de custe van Patany geen last voor U. E. te becomen is, sult dan na 
Syam, Cambodja off elders verseylen, na datby Sr. Druyff ende den raetgoet- 
gevonden ende geordonneert soud moghen worden.

Eenige Portugiesen, Spangiaerden off haer adherenten, die van den Matta- 
ram, Maccassar, Bantam off andere vyanden rescontrerende, sult haerlieden 
alle mogelijeke affbreuck doen ende eenige veroverende, haer persoonen ende 
goederen onder behoorlijck register in goede verseeckeringe nemen, alles daer 
’t behoort overleverende omme ten besten van de Generaele Compagnie ge- 
bencficeert te worden.

In ’t fort Jacatra, adi 3 July anno 1620.
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U. E. sy gerecommandeerd alles ten besten van de Generaele Compagnie te 
benificeeren ende ’tgeene daervan compt weder t’imployeren aen dyamanten, 
besarsteenen, was, sisicque, onvervalscht draeckenbloet, rottangh, balcken, 
swalpen, plancken ende schoone witte rijs. Van rijs sijn hier seer qualijck 
versien, derhalvcn laet niet herrewaerts tesenden soo grooten pertye schoone 
witten rijs als becomen ende senden condt, ’tsy dan metschepen off joncken, 
na de gelegentheyt gedraecht, want de rijs door die van den Mattaram opge
houden wort om ons na hare pypen te doen danssen. Daeromme sult hierinne 
niet nalatich wesen ende oock naersticheyt doen omme alle varende lieden te 
persuadeercn dat herrewaerts met rijs ende andersins comen, hun verseecke- 
rende dat groot proffijt doen sullen, alsoo de witte rijs 4 a 5 gantang van 13 ® 
ider per reael is geldende.

Wy hebben ordre gegeven dat u sooveele doenlijcken van clenicheden ver
sien, maer wat aengaet de cleeden, ’t meeste gebreeckt ons, derhalven senden 
van andere sorteringe meer als eyschende sijt. Vercoopt alles na mercktganck, 
sondcr de deden lange op te houden, opdat in ’t packhuys niet vergaen, want 
hier geene vercocht worden, vermits den oorloch met die van Bantam ende 
den Mattaram continueert, apparentsijnde dat wel lange soud moghen dueren. 
Met het jacht de Groene Leeuw sult metten eersten herrewaerts senden alle 
de dyamanten, sooveel rijs, balcken, plancken, swalpen ende wat ander- 
sints hebben geseyt, als hetselvige laden can, niet anders in ’t jacht Ternate 
schepende dan schoone witte rijs.

Arack sult geene senden, want al te diere ingccocht wort. Licht oock geen 
geit meer met intrest op, want den intrest van 16 tot 21 ter maent teschande- 
lijcken groot is. Gebrack u geit ende dienden de dyamanten gecocht, wacr- 
omme hebt ghy u geit niet beter te rade gehouden ? Ghy soudt het geit tot op- 
coop van dyamanten bewaert ende naergelaten hebben andere clenicheden te 
coopen, gelijck mede soo groote oncosten aen ’t huys te doen. De reparatie 
van ’t huys mocht wel uytgestelt worden totdat beter van capitacl versien 
waert. Op geen coopmanschappe can sooveele gewonnen worden als ghy 
per intrest van geleent geit gevende sijt, daeromme segge andermael, laet 
sulex op een ander tijt naer ende spendeert soo weynich geit aen oncosten 
als eenichsints verby moocht, het cappitael aen goede proffijtgevende waeren 
besteedende, daeraen eere inleggen sult ende de Compagnie dienst geschie
den sal.

Gout hebben hier van verscheyde plaetsen hoochnodich van doen ende 
can niet te veel gesonden worden. Als de nieuwe schepen comen sullen U. E. 
tot opcoop van gout met goede somme reaelen versien. Ondertusschen sult 
ons sooveele gout senden als sonder verlet van opcoop van dyamanten ende 
schoone witte rijs geschieden can.
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478. — AEN DE GOUVERNEURS
VAN DE MOLLUCQUES, AMBOYNA ENDE BANDA, DRIE VAN EENEN 

INHOUDE PER ’T JACHT TERNATE BY NOORDEN BORNEO ENDE 
CELEBES GESONDEN, 9 JULI 1620.

Aengaende de campher ende peerlen van Borneo, sijn seer goede waren 
die ons wel dienen, maer alsoo niet wecten tot wat prijs daer ingecocht wor
den, snit ons van elcx wat tot monster senden. De peerlen sijn op de Custe 
van Coromandel seer begeert, insonderheyt die wat groot ende schoon sijn, 
de cleenen sijn voor de Chinesen goet, derhalven moochtsooveelenamerckt- 
ganck wel coopen ende herrewaerts senden als becomen condt ende u cap- 
pitael verstrecken can.

De persoonen die haeren tijt uyt is, off daer niet en dienen, sult met de 
Groene Leeuw herrewaerts senden ende andere in plaetse houden.

In ’t fort Jacatra, adi 9 Julyo 1620.

Met advijs van de presente raden van .Indien hebben goetgevonden ’t 
jacht Tomaten benoorden Borneo ende Celebes na de Mollucques, Am- 
boyna ende Banda te senden, met copye van onse twee voorgaende missiven, 
item die van de heeren Mayores, ende copye van ’taccoortdoordeGeneraele 
Compagnie met die van d’ Engelse Compagnie gemaeckt. U. E. sullen daeraen 
sien op wat maniere ende conditie de Vereenichde Compagnie met d’Engelse 
Compagnie vrientlijck verdragen sijn, ende hoe nodich het is, dat tijtlijck 
allom alle de nagelen, noten ende foelie opgecocht ende ingevoirdert werden, 
eer d’onse ende d’Engelse gecommitteerden in de Molluccos, Amboyna 
ende Banda arriveeren omme aldaer de publicatie van ,t accoort te doen, 
want d’Engelsen een derde van alle de nagelen, nooten ende foelie genieten 
sullen, soo haest de publicatie in voorsz. quartieren gedaen sy. Hierover 
recommanderen ende bevelen U. E. wederom op ’t alderhoochste datelijck 
op den ontfanck van desen met alle neersticheyt ende vlijt op te doen coopen 
alle de nagelen, nooten ende foelie die voorhanden sijn, sonder na uytstaende 
schulden te wachten, ende om daertoc te beter te comen, sult’u niet ontsien 
(des nodich ende geraden vindende) de cleeden, rijs ende sagu dies te beter 
coop tegen nagelen, nooten ende foelie te geven ende goede schenkagie te 
doen. Wecst hierinne niet versuymich, alsoo de Generaele Compagnie daer
aen grooten dienst geschieden sal.

Met Bantam ende die van den Mattaram is den oorloch continueerende; 
d’ eene onthout ons de peper ende d’ ander de rijs. Peper moeten elders
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Per nevensgaande missive hebben ’t nodige geschreven. Dcse gact per 
’t jacht Ternate, U. E. sal datelijck daerin schepen sooveel schoone, witte rijs 
als hetselvige laden can offgcreet sijt hebbende, ende anders niet. Doet daerby 
een simpele factuere wat de rijs cost, ende dcspecheert hem daermede op 
’t alderspoedichste, sonder voorsz. jacht op te houden, opdat sonder verlet 
volbracht werde de voyagie welck de schipper belast hebben te doen ende 
secreet te houden, ’t Geene herrewaerts te senden ende te schryven hebt, 
sult met de Groene Leeuw doen.

In ’t fort Jacatra, adi 9 July anno 1620.

479. — SUCCADANA.
AEN J. DE NATLAER, PER, ’T JACHT TERNATE, ï JULI 1620.

soecken, ende na Japan hebben om rijs gesonden. Interim sy U. E. gerecom- 
mandeert haer rijs wel te menageeren, opdat in geen gebreck vervallen, soo 
’t geviele, als niet verhoope, dat ons van Japan secoers gebraecke ende ’t naeste 
jaer weynich bequamen; want alsoo de burgerye tot Jacatra dagelijcx seer 
toeneempt, hebben daer oock veele rijs van doen.

Dit jacht Ternate is gelast Succadana aen te doen, om aldaer rijs te laden 
ende voort benoorden Borneo na de Mollucques, Amboyna ende Banda te 
loopen. Wy hebben hetn medegegeven drie missiven van deser inhoude. Soo 
hy eerst in de Mollucques arriveert sal d’ heer gouverneur Lam gelieven date
lijck twee van dese met copye van nevensgaende missiven ende contracten 
na Amboyna ende Banda voort te senden; insgelijcx sullen die van Amboyna 
gelieven te doen soo daer eerst aenquaeme.

De schipper van dit jacht hebben wy toegeseyt, byaldien soo spoedich 
voortgeracckt dat dese onse missiven een goet tijt te vooren in de Mollucques, 
Amboyna ende Banda ariveren eer daer andere schepen met het weste mous- 
son door d’ ordinarie wech geraecken, dat hem vereeren sullen de somma 
van 100 realen van achten. €ompt hy soo spoedich dat ons disseyn ten dienste 
van de Compagnie effect sortecre, sullen U. E. voorsz. schipper, des ver- 
soeckende, voorseyde som me betaelen.

In ’t fort Jacatra, adi 9 Julio anno 1620.
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480. — SECRETE INSTRUCTIE
VOOR REYNIER PELS, SCHIPPER VAN ’T JACHT TERNATE, GEDESTINEERT 

TE VAEREN BENOORDEN BORNEO ENDE CELEBES NA DE MOLLUCCOS, 
AMBOYNA ENDE BANDA, 9 JULI 1620.

481. — SUCCADANA.
AEN JOSEPII DE NATLAER, PER ’T JACHT TERNATE, 14 JULI 1620.
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Naer ’t schryven van onse nevensgaende hebben van Sr. Wouter Heuten 
verstaen datter door U. E. eenige joncken bevracht wesen souden, oft ander- 
sints gecontracteert hebt secckere rijs voor 25 reael ’t last van de custe van 
Java te haelen ende aldaer aen U. E. te leveren, ’t welck ons seer vreempt

Met den Groenen Leeuw sult ghy in compagnie tot Japara seylen, omme 
die van den Mattaram aldaer alle mogelijcke affbreuck te doen, ende vandaer 
sal elck sijn beste doen om op ’t spoedichste in Succadana te comen. Soo haest 
daer compt, sult datelijck innemen sooveel rijs bij ’t comptoir gereet is leg
gende ende ’t jacht voeren can. Dit gedaen sijnde ofte byaldien geen rijs by 
’t comptoir op voorraet waere, soo sult datelijck vandaer noordewaertloopen 
ende bynoorden Borneo ende Celebes naer de Mollucques oft Banda seylen; 
daer eerst best comen condt sult dese nevensgaende missive overleveren.

Wy connen niet seeckers weten hoe de winden u souden moghen leyden, 
doch de beste ende grootste dienst sal de Generaele Compagnie geschieden 
soo ghy spoedich in Amboyna comen condt. Ontrent d’ eylanden van de 
Mollucques vervallende, sult Ternate ende Tidor myden om in geen perijckel 
van des vyandts galleyen te geraecken, doende eerst aen Saboa, Machian, 
Mothier oft Batsian, na de wint hem soud moghen begeven.

Op pene van deportement van offitie ende confiscatie van u gagie, wert 
U. E. by dese belast secreet te houden ende aen niemant t’ openbaeren, ’t sy 
hier op de reyse noch oock in Succadana, waer na toe ghylieden gedesti- 
neert sijt.

Op ’t alderhoochste sy U. E. gerecommandeert ende bevolen alle moge
lijcke neersticheyt te doen omme soo spoedich in deMolluccos, Amboyna off 
Banda te comen, ende dese onse nevensgaende missive te behandigen als 
doenlijcken is. Spaert daertoe geen arbeyt, neersticheyt noch vlijt, want de 
Compagnie daeraen veel gelegen is, ende soo ghy aldaer tijtlijck arriveert, sul
len u tot een premie vereeren de somma van 100 reaelen van achten.

In ’t fort Jacatra, adi 9 July anno 1620.
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483. — VRIJBRIEF
VOOB ADOLF THOMASZ. VAN GOTTEBEN, 20 JULI 1620.

dunckt, alsoo U. E. wel weet dat de rijs hier moet wesen ende gants niet ge- 
dient noch geholpen sijn dat die in Succadana gebracht werde. Derhalven 
sult volgens onse voorgaende ordrc alle mogelijcke neersticheyt doen omme 
groote pertye rijs met joncken tot Jacatra te doen brenghen, alsoo het niet wel 
gelegen compt daeromme expresse schepen na Succadana te senden. Houdt 
dit jacht Ternate niet op, maer helpt hem datelijck voort.

In ’t fort Jacatra, adi 14 July anno 1620.

Wort mits desen wel expresselijck geordonneert aen den schipper van ’t 
jacht Ternate, syne reyse van hier na Succadana ende vandaer voorts (sijn last 
aldaer, dat is te seggen, in Succadana, verrecht hebbende) ter bestemder plaet- 
se op ’t alderspoedichste, sooveele eenichsints mogelijck is ende Godts weder 
ende wint toelaet, te vervoirderen, sonder na den Groenen Leeuw te vertouven, 
seyl te minderen, ofte in ’t minste vaert te verletten, sonder oock met eenige 
prysen die onderweghen sout moghen comen te veroveren terugge tekeeren, 
maer eenige veroverende, sal de goederen aen ’t comptoir in Succadana onder 
behoorlijcken inventarius overleveren; ’t volck sal in ’t jacht in bewaringe 
houden tot de compste van den Groenen Lecuiv, als wanneer deselve daerin sal 
overschepen, ende byaldien den Groenen Leeuw daer soo tijtlijck niet arriveer
de dat in Succadana sijn affayren verrecht hadde, sal in sulcken gevalle soo- 
veel gevangenen medevoeren als sonder merekelijeke perijckel in goede hech- 
tenisse ende bewaringe houden condt, om deselvige ter gedestilleerde plaetse 
over te leveren.

In ’t fort Jacatra, adi 14 July’ anno 1620. .

Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael over alle landen, eylanden, steeden, 
forten, plaetsen, comptoiren, schepen, jachten, schaloupen, persoonen ende 
den handel van Indien, weghen de hooge mogende heeren Staten Generael, 
synePrincelijcke Excellentie ende de heeren bewinthebberen dergeoctroyeer- 
de Oost-Indische Compagnie van de Vereenichde Nederlanden, allen den- 
geenen die desen sullen sien off hooren lesen, saluyt! doen te weten hoe dat
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wy den E. Adolff Thomasz. van Gotteren, uytgevaeren anno 1607 van Am
sterdam met ’t jacht den Ar entgeweesene gouverneur van ’t fort Paleacatte 
ende directeur der Custe Coromandel, op sijn vertreck van des Compagnies 
dienst ontlast ende vrydom vergunt hebben omme in Paleacatte, ofte eenige 
andere plaetsen der voorsz. Custe daer de Compagnie forten ofte comptoiren 
is hebbende, voor sulcken tijt als ’t hem geraden sal duneken domicilie ende 
woon plaetse te moghen verkiesen ende hem aldaer met inlantschen handel, 
ofte alsulcke gepermitteerde middelen als sonder prejuditie van deGeneraele 
Compagnie geschieden can, te erneren, met onderwerpinge ende submissie 
van soodanige ordonnantie als by de E. heeren bewinthebberen der voorsz. 
Compagnie ons ende onse gesubstitueerde ter plaetse syner residentie op ’t 
stuck van den vryen handel gemaeckt sijn, ofte hier naer gemaeckt mochten 
worden.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 20 July 1620.

Alsoo wy den E. Adolff Thomasz., gewesene gouverneur van ’t fort Palea
catte ende directeur der commertie van de Custe Coromandel, lyberteyt ver
gunt ende verleent hebben omme den vryen handel ende negotie op voorsz. 
Custe ende andere gelicencieerde plaetsen buyten prejuditie v.an de Generaele 
Compagnie te moghen dryven ende exerceeren, soo is ’t, dat wy den voorsz. 
Adolff Thomasz. mits desen authoriteyt ende gesach verleent hebben omme 
overalle alsulcke vrye ende buyten des Compagnies dienst wesende persoonen 
als haer in synen dienst ofte verplichtinge souden n^oghen begeven ofte ver
binden, als overhooft ende cappiteyn, ’t sy te water ofte te lande, te comman
deren ofte gouverneren, in alle civile misbruycken ter plaetse daer de Compag
nie geen forten, comptoiren ofte schepen is hebbende, recht t’administreren 
ende naer merite van saecken te disponneren, maer sooveel aengaet swaere 
ende criminele saecken, deselve ter judicature van de naestgele.gene plaetse 
daer de Compagnie forten, comptoiren ofte schepen is hebbende, te reser- 
veeren. Ordonneren, bevelen ende belasten derhalven allen ende een iegelijck 
die hem in dienst ende verbintenisse vanden voornoemden Adolff Thomasz. 
sal begeven, denselven voor synen commandeur, cappiteyn ende opperhooft 
t’erkennen, respecteercn ende obedieeren.

Actum in ’t fort Jacatra, desen 20cnJuly anno

ï
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486. — COMMISSIE
VOOR ADOLF THOMASZ., 22 JULI 1620.

Alsoo wy goetgevonden hebben ’t schip Nieuw Zeelandt, tegenwoordich 
seylreet leggende, met een goet cappitael na de Custe Coromandel tesenden, 
ende nodich achten een gequalificeert persoon daerop gestelt werde, omme 
als hooft ’t opperste gebiet ende commandement te hebben, omme in alle 
voorvallende saecken den dienst van de Generaele Compagnie met advijs van 
den raet te bevoirderen, soo is ’t dat wy (ons van de suffisantie ende goet 
comportement van den E. AdolffThomasz wel ende ten rechten geinformeert 
ende voldaen houdende) den voornoemden AdolffThomasz. gecommittecrt 
ende geauthoriseert hebben, gelijck wy hem committeeren ende authoriseeren 
mits desen, omme geduerende d’ voorsz. voyagie als commandeur ende pre
sident ’t opperste gebiet ende gesach op ’t voornoemde schip Nieuw Seclandt 
te voeren, tot der tijt toe dat de reyse volbracht ende ditto schip op de Custe 
van Coromandel gearriveert sal wesen, als wanneer den voornoemden Adolff 
Thomasz. sijn commandeurschap ende voordere last sal resigneren ende 
opdraghen aen den E. heer Andries Soury, raet van Indien ende directeur 
der voorsz. Custe, ende in absentie aen sijn gesubstitueerde. Ordonneren 
ende belasten derhalven allen coopluyden, schippers ende alle andere offi
cianten, soldaeten ende bootsgesellen met dit voorsz. schip vaerende, den- 
selven Adolff Thomasz. voorsulex t’erkennen, obedieeren ende respecteeren.

Actum in ’t fort Jacatra, desen 22en July anno 1620.

485. — ORDRE, 20 JULI 1620.

Alsoo wy den E. AdolffThomasz. nacr affdanekinge van goede ende ge
trouwe diensten, op sijn versoeck vrydom vergunt hebben omme hem op de 
Custe van Coromandel te moghen erneren ende resideeren, soo is ’t dat wy 
denselven oock mits desen toestaen ende vrypas verleenen omme t’eenigher 
tyden, soo wanneer het hem goet duneken sal, met sijn familie, slaven ende 
goederen met des Compagnies schepen ofte jachten herrewaerts aen te 
moghen keeren. Ordonneren ende belasten derhalven allen commandeuren, 
oppercoopluyden ende schippers in dienste van de Generale Compagnie onder 
ons gebiet sorterende, den voorsz. AdolffThomasz. met synen aenhang, soo 
wanneer hy ’tselve soude mogen versoecken, na de gelegentheyt gedoocht, 
syne qualite vereyscht ende meriteert, passagie ende plaets te verleenen.

Actum in ’t fort Jacatra, desen 20cn July anno 1620.
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s487. — COMMISSIE
VOOR WOUTER HEUTEN, 22 JULI 1620.

Alsoo wy den E. commandeur Pieter van den Broecke op 15en Juny passato 
met het schip ’t Wapen van Zeelandt ende een sterck cappitael naer Mocha 
ende Suratten gesonden hebben omme den handel van de Generaele Com
pagnie in die quartieren te vervolghen, stabileeren ende dirigeeren, daertoe 
cloecke, ervarene ende gequalificeerde persoonen vereyscht worden, soo is 
’t dat wy (ons van de suffisantie ende goet comportement van den E. Wouter 
Heuten wel ende ten vollen geinformeert houdende) den voornoemden Wouter 
Heuten gecommitteert ende geauthoriseert hebben, gelijck wy hem commit- 
teeren ende authoriseeren mits desen, omme als tweede ende naeste raetden 
E. Pieter van den Broecke in alle affayren ende voorvallende saecken, den 
dienst van de Compagnie in voorsz. quartieren betreffende, met raet ende daet 
t’ assisteeren, ende by vertreck, absentie ofte afflyvicheyt van den voornoem
den Pieter van den Broecke de generaele directie over decomptoiren ende de 
negotie t’ administreren. Ordonneeren ende bevelen derhalven alle bevel- 
hebberen, oppercooplieden, schippers ende alle andere in dienste van de Ge
neraele Compagnie in die quartieren onder ons gebiet sorterende, den voorsz. 
Wouter Heuten voor sulcx t’ erkennen, respecteeren ende obedieeren.

Actum desen 22 July anno 1620, in ’t fort Jacatra.

488. — INSTRUCTIE
VOOR D’OPPERCOOPMAN ENDE SCHIPPER VAN ’T JACHT CLEENAMSTERDAM, 

VARENDE NAER PALIMBANGH, 11 AUG. 1620»).

Ghyluyden sult van hier recht door na Palinbangh seylen, ende soo haest 
daer compt, van onsentwegen met behoorlijcke eerbiedinge aen den coninck 
behandigen dese nevensgaende vereeringe, met onse missive, daer beneffens 
d’inhoude, ten besten doenlijck, uytleggende. Aen den tonmagon ende andere 
grooten sult mede vereeren ’t geene daertoe gedestineert is, ende voirder by* 
den raet goetgevonden soud moghen werden.

In Palinbangh sult ghylieden alle mogelijcke neersticheyt doen omme tot 
redelijcken pryse op te coopen ende byeen te versamelen tegen de compste 
van de schepen die wy daertoe expresselijeken naer dese senden sullen, soo 
grooten quantiteyt hout, rijs ende aracque als mogelijck is ende u cappitael 
strecken can, te weeten alderley slach van balcken, swalpen, plancken, lange, 
corte, dicke, dunne, hoe die souden moghen wesen; als maer van goet, durabel 
hout sijn connen niet t’onpas comen, doch hoe langer ende grooter hout hoe

*) Copieöu van 11 Aug.—19 Sopt. 1620: S 9.
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liever. Schoone, witte rijs condt mede niet teveele copen, endearacksultsoo 
veele versamelen als de schepen bergen connen.

Soo haest voor Palinbangh compt, sult de medegaende praeuwe met onse 
nevensgaende missive na Jamby senden, met ordre dat datelijck weder met 
advysen gesonden werde ende dat in ’t keeren Palinbang weder aendoe. U. E. 
sal ons daermede weder advyseeren wat quantiteyt van hout, rijs ende arack 
datter tegen October toecomende wesen sal, opdat tegen die tijt alsulcke 
schepen derwaerts moghen senden als tot de ladinge vereyscht wort, mits 
daerby advyserende wat geit en goederen tot voirderen opcoop van de voorsz. 
goederen van noode wesen sal.

lewers eenige peper rescontrerende, sult alle opcopen dat u soud mogen 
voortcomen. Coopt soo goeden coop als doenlijcken is, doch en laet geen 
peper ongecocht, niettegenstaende seer diere soudt moeten copen, want die 
nodich van doen hebben.

Soo ’t geviele dat dit jacht tot ladinge van peper in Jamby van noode waere, 
sal de schipper daermede derrewaerts vaeren ende Sr. Hoochlandt in dien ge
valle tot de wedercomste van andere schepen in Palinbangh blyven, omme 
goede quantiteyt hout, rijs ende arack te versamelen, ende soo dit jacht in 
Jamby niet nodich is, sal ’t selvige medé vol rijs, hout ende arack geladen 
worden.

Eenige Spanjaerden, Portugiesen, die van den Mattaram, Bantam, Maccas- 
sar ende haere adherenten rescontrerende, sult hun alle mogelijcke affbreuck 
doen ende in u gewelt onder goede verseeckeringe nemen ende herrewaerts 
brengen alle haere persoonen, vaertuych ende goederen die becomen condt.

Soo in Palinbang eenige fregatten, off groote praeuwen die men tot fregat
ten approprieeren can, tot redelijcken pryse becomen condt, sult daervan 
eenige coopen ende met eerste gelegentheyt herwaerts senden.

Excuseert by den coninck hoe voordesen tusschenTcheribon endejacatra 
een van sijns volcx praeuwen met 25 man aengehaelt wierd, doch soo haest 
vernamen dat van Palinbangh waren dat weder gerelacheert sijn ; ende soo ’t 
geviel dat iemandt van de vryeliedcn die in de Straet van Palinbangh sijn gaen 
cruyssen, hun (onwetende) tegen die van Palinbangh (als nieten dencke) mis
grepen hadden, sult daervan behoorlijck ontschult ende die. van Palinbangh 
contentement doen.

U. E. sy insonderheyt gerecommandeert die van Palinbangh niet al te veel 
te betrouwen. Hout in ’t schip altijt goede wacht ende maeckt dat ghylieden 
daervan meester blijft. Om het geschut, geit en goedt souden de Palinbanders 
niet laten, soo het doen costen, ’t schip aff te lopen.

In ’t fort Jacatra, adi 11 Augusto anno 1620.
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490. — AEN COMANS
OP ’T SCHIP D’ENGELSE BEER VOOR JAMBT, PER EXPRESSE PRAEUW, 

11 AUG. 1620.

489. — PALINBANGH.
AEN DEN CONINCK, PER ’T JACHT CLEEN AMSTERDAM, 11 AUG. 1620.

Grootmogende coninck. Alsoo door Uwe Magisteyts missive ende monde
linge rapport van onse gecommitteerde verstaen hebben, dat aldaer voor ons 
geit goet gerieff van alderley slach van hout tot timmering van schepen ende 
huysen, item goede pertye rijs, arack ende gesouten vis souden connen be- 
comen, sijn wy tot opcoop van ’t selvige derwaerts sendende dit jacht ende 
den brenger deses, van meeninge wesende eerlange een ander groot schip of 
meer derwaerts te senden om alles te laden. Hierover versoecken vrientlijck 
dat Uwe Magisteyt gelieve order te geven dat d’onse voor haer geit van alles 
geriefft mogen werden. Gelijck het geen dienaer geoorlooften is eenige wape
nen van sijnen heere te vercopen oftverschencken, alsoo gelieve Uwe Magisteyt 
te considereren dat het ons mede niet vry en staet eenich geschut van onsen 
prince te vervremden. Derhalven sal gelieven my daervan P excuseeren ende 
tot een teecken van goeder affectie aen te nemen ’t nevensgaende, te weeten 
3 ellen root laecken, 2 ellen swart, een witte cassa, ses stucx tapechinde, 
24 catty sandelhout, een cling tot een pedarm, een silveren bril, een ditto in 
een vergult casken, 1 catty amphioen, vier boecken pampier, een Nederlantse 
catte ende een affconterfeytsel van de stadt Amsterdam, met ontwerp van 
verscheyde schepen ende galleyen, item 10 goulongs. Godt beware Uwe 
Magisteyt.

In ’t fort Jacatra, adi 11 Augusto anno 1620.

Het voorsz. is copye van onse jongste, waervan d’inhoude confirmeeren, 
gelijck mede van de nevensgaende aen Sr. van der Dussen geschreven. U. E. 
sal daeraen sien hoe dese praeuwe expresselijck senden, eensdeels omme 
weder opnieuws te recommanderen den vlytigen opcoop van peper, ende ten 
anderen om te vernemen wat daer passeert, wat peper vandaer te verwachten 
hebben, wat meer, ende wat schepen, geit ende goederen tegen ’t aenstaende 
Noortwest mousson weder derrewaerts gesonden dienen. U. E. sal ons hierop 
ampel advijs geven ende met aller discretie na behooren voirderen, dat met 
alle neersticheyt ende vlijt soo veel peper opgecocht worde als doenlijeken is, 
sonder prijs aen te sien, al waer ’t oock soo dat 10 a 12 realen voor ’t picol 
soud moeten geven, mits dat men niet naer en late soo goeden coop te coopen
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491. — JAMBI.
AEN VAN DER DUSSEN, PER EXPRESSE PRAEUWE, 11 AUG. 1620.

■

als doenlij eken is. De vrienden sy ten hoochste gerecommandeert d’Engelsen 
ende alle andre natie met den opcoop van peper soo veel doenlijck te preve- 
nieren. Om daertoe te comen sal men niet naerlaten met decleeden ende alle 
andere coopmanschappen de hant te lichten om t’ eerder ende te meerder 
quantiteyt peper te becomen. ’t Geene aen de cleden verlooren wort, hoopen 
weder aen de peper te vinden.

In ’t fort Jacatra, adi 11 Augusto anno 1620.

Dese gaet per expresse praeuwe, welck goetgevonden hebben met het jacht 
Cleen Amsterdam na Pal inban te senden, met ordre dat vandaer voort na 
Jamby gesonden werde, omme U. E. weder op ’t alderhoochste te recomman
deren den vlytigen opcoop van peper, alsoo de Compagnie daeraen seer veel 
gelegen is. De Dolphijn hebben over lange vol peper verwacht, maer tot noch 
toe niet vernomen, welck ons doet hopen dat syne last in d’Engelse Beer 
overgescheept ende hy weder ander geladen hebben sal, dat Godt geve. Met 
den Mattaram ende die van Bantam is den oorloch continueerende. Daer is 
geen apparentie om eenige peper van Bantam te becomen. Hierover bevelen 
U. E. andermael sooveel peper te copen als doenlijeken is, sonder prijs aen te 
sien. Maect maer een ider te prevenieeren ende sooveel peper op te copen als 
doenlijeken is, sonder accoort (dan daer het de dienst der Compagnie soud 
moghen vereyschen) met d’Engelsen te maecken. Siet dat sy u niet vercloe- 
cken ende weest overal voor haer gereet, trachtende aldaer weder te verwinnen 
een goet deel van ’t derde van den handel in de Mollucques, Amboyna ende 
Banda, door de Vereenichde Compagnie aen d’ Engelsen ingeruymt, waeraen 
haereE. grooten dienst ende U. E. eere geschieden sal. Met de cleden snit de 
handt lichten, ende anders niet trachten dan om menichte van peper te be
comen ; niettegenstaende dat op de cleeden weynich souden advanceren, sul
len ons des getroosten, als maer grote menichte peper becomen.

Laet ons datelijck ten antwoort van deses weten wat schepen, geit ende 
goederen tegen toecomende Noortweste mousson derrewaerts gesonden die
nen, opdat ons daerna moghen reguleren ende U. E. metten eersten van alles 
behoorlijck versien werde. By dese gaet copye van ’t cargasoen met het jacht 
Cleen Amsterdam na Palinban gaende. Soo iets daervan, offoock het jacht, al
daer nodich is, sult hetselvige ontbieden, alsoo last gegeven hebben dat U. E. 
ordre dienaengaende naergecomen werde.
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Laet oock niet, sooveel plan eken, swalpen, balcken ende ander goet hout 
te coopen enne herwaerts senden als becomen ende senden condt.

Soo de schepen aldaer wesende niet volladen ende noch niet gereetsijn om 
met de last herrewaerts te comen, laet ons weten wanneer die te verwachten 
sullen hebben, met hoeveel schepen, ende wat aldaer passeert.

In ’t fort Jacatra, adi 11 Augusto anno 1620.

492. — INSTRUCTIE
VOOR CORNELIS VAN DEN BERCH, COOPMAN ENDE DIRK GERRITSZ. 

CRULL, SCHIPPER OP ’T SCHIP ’T WAPEN VAN AMSTERDAM, 
VARENDE VAN HIER NAER PALINBANGH, 19 SEPT. 1620.

Voor desen hebben naer Palinbangh gesonden ’t jacht Cleen Amsterdamy 
ende den oppercoopman Jan Jansz. Hoochlant last gegeven tegen de comst 
van de schepen byeen te versamelen soo grooten quantiteyt hout, rijs, peper 
ende arack als daer te becomen sy. U. E. sullen op ’t alderspoedichste der- 
waerst seylen ende met alleryle van de voorsz. goederen sooveele innemen 
als becomen ende ’t schip voeren can, gelijck mede sooveel was ende drooge 
vis als daer te becomen sy. ’t Geene van dese waren noch niet vaerdich is, 
sult helpen bevoirdcren dat met alle neersticheyt ende vlijt byeengesamelt 
ende opgecocht werde, als doenlijck sy.

Om geen opjaginge van prijs in den opcoop te doen, sult Hoochlant daer- 
mede laten gewerden, hem doende, soo hem geit gebreeckt, sooveel van 
noodc soude moghen hebben ende uwe penninghen verstrecken connen.

In ’t geene de gemene saecke betreffende soude moghen voorvallen, sullen 
voorsz. Jan Jansz. Hoochlandt ende Cornelis van den Berch ider by beurten 
veertien dagen presideren ende de vergaderinge beroepen, ende sal Hooch
landt d’eerste 14 dagen presideeren, beginnende van den tijt aff dat ghy- 
lieden by den anderen compt. Doch sal de vlagge gestadelijck op ’t schip 
’t Wapen van Amsterdam op de groote stenge gevoert worden.

U. E. sy ten hoochsten gerecommandeert met voorsz. schip soo haest doen- 
lijckcn te keeren, alsoo ’t selvige schip gaerne tijtlijck innewerts souden sen
den, ende ten alderlancxten sult maecken tot Jacatra wederomme te keeren 
ontrent hal ff November toecomende, doch hoe eerder compt, dies te welle- 
comer sult ons wesen, mits medebrengende sooveel peper, hout, rijs, arack, 
was, vis, groote dicke fijne rottang tot hoepen van vaeten endeschanscorven, 
als daer te becomen sy, doch insonderheyt menichte van peper. En laet niet, 
daertoe (gelijck tot opcoop van voorsz. waeren) met alle neersticheyt te be- 
voirderen, sooveele doen condt.
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483. — KENDAEL.
AEN DEN TOMMA.GON BAURAXA, GOUVERNEUR, 21 SEPT. 1620 ’).
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Gunstige Vrient! Ick hebbe twee missiven van U. E. ontfangen, d’ecne 
door uwen dienaer aen my geschreven, ende d’andere acn den cappiteyn die 
jongst met drie schepen voor Japara is geweest, ende wiens volck onverhoets 
een joneke verbrant heeft. Daer lagen twaelff joneken op de reede, alle welcke 
hy genomen ende verbrant soud hebben, soo niet cundich ware geworden, 
dat de coninck Anglaga seer genegen ware om vreede met ons te maecken. 
’t Is lange geleden dat men dit geseyt heeft, maer evenwel wordt ons volck 
by den Mattaram gevangen gehouden, ende daer sijn verscheyde Chineese 
praeuwen van onse ondersaten door die van Japara genomen. Soo de coninck 
Anglaga tot vreede met ons genegen is, wy versoecken dat het u gelieve te 
bevoirderen dat ons volck met den eersten vrygelaten ende herrewaerts ge- 
sonden worde; sullen daervoor dankbaer wesen ende alle goede vrientschap 
loonen. Omdat Pedro die ick voor dese om de gevangenen sondt niet dan een 
duyster antwoort brocht ende van u volck qualijck bejegent wierd, heeft het 
ons niet goet gedacht, weder te vergeeffs derrewaerts tesenden, ende meerder 
schande te haelen. Wat aengaet de last die u de coninck van Mattaram ge
geven heeft om twee joneken na Malacca te senden, soo lange ons volck door 
den coninck Anglaga gevangen wert gehouden ende den oorlogh met die 
van Malacca duyrt, mogen wy geentsints toestaen dat derrewaerts eenige 
joneken vaeren, maer hebben onse schepen belast sulex te verhinderen: alle 
degeene welcke sy bejegenen sullen. Soo ’t U. E. gelieft eenige joneken met 
rijs ende andersints hier tot Jacatra te senden, sendt ons volck die by u ge-

’) 8 55.

Onderweghen eenige Portugiesen, Spanjaerden, Maccassaren, die van den 
Mattaram, Bantam, haere adherenten ende alle andere onse vyanden bejege
nende, sult hem alle mogelijeke affbreuck doen, in u gewelt sien te becomen 
ende onder behoorlijck register ende verseeckeringe herwaerts brengen haer 
schepen, volck ende goederen die becomen condt.

Als ’t Wapen van Amsterdam ende Cleen Amsterdam weder herwaerts 
keeren, sullen in Palinbang gelaten worden alsulcke persoenen als by den 
raet, ten meesten dienste van de Compagnie, goetgevonden sal worden, wel 
te verstaen, soo men goetvindt imant aldaer te laten, want in beraet van den 
raet stellen ofte het oirboir sy iemandt daer te laten, ofte alle het volck te 
lichten.

In ’t fort Jacatra, adi 19 September anno 1620.
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494. — AMBOYNA.

AEN D’HEER GOUVERNEUR SPEULT, PER ’T SCHIP SCHIEDAM, ENDE 
GELTJCKE MISSIVEN PER DITTO SCHIP GESONDEN AEN DE 

RESPECTYVE GOUVERNEURS VAN DE MOLUCQUES 
ENDE BANDA, 26 OCT. 1620 >).

'rI
vangen sijn daermede, soo sullen wellecom wesen, ende hier vryelijck moghen 
handelen cnde onbeschadicht derwaerts keeren, doch soo de coninck Anglaga 
niet genegen is ons volck los te laeten, sal ’t best wesen dat U. E. sijn joncken 
daer houde, opdat onsen vyandt geen meer schade lyde ter oorsaecke van 
’t quaet welck die van Japara gedaen hebben. Opdat de joncken welck U. E. 
met rijs ende onse gevangenen na Jacatra soud moghen senden door onse 
schepen in zee niet beschadicht worden send ick hier nevens een vrypas, doch 
en laet daermede geen joncken na Malacca noch Bantam vaeren, want souden 
daerdoor niet verschoont werden.

In teecken van vrientschap senden met brenger deses tot een vereeringe 
I catty amphioen, .V catty muscus, J catty saffraen, 1 witte casse, 2 chindes, 
4 goelongs.

In ’t fort Jacatra adi 24 September anno 1620.

Omme de vrienden in de Molluckes, Amboyna ende Banda tytelicken te 
verwittigen hoe de heeren Maiooren met d’Engelsche Compagnie verdragen 
zijn, ende wat den dienst der Generale Compagnie vereyscht, hebben lange 
voor desen twee expresse tingans naer Amboyna gedestineert, daernaer over 
Japan geschreven ende ten derden ’tjacht Ternate van Succadana by noorden 
Borneo na de Molucques off Amboyna gesonden. De tingans sijn door con
trarie windt wedergekeert. Godt geve voorsz. jacht Ternate beter geluck, ende 
dat onse goede meeninge ten besten dienste van de Generale Compagnie 
gecffectuecrt wei de.

Desc gact met het schip Schiedam, ’t welcke goetgevonden hebben in 
aldcrijl vooruut naer Amboyna te senden met copye van onse voorgaende 
missiven, de contrackten met de Engelschegemaeckt, ende van vijffverschey- 
den missiven van de heeren Maioren ontfangen. U. E. sullen daeraen sien hoe 
noodich ende dienstich het zy dat overal in de Molucques, Ambon ende 
Banda voor d’inganck van ’t accoordt met d’Engelsen sooveel nagelen, nooten 
ende foelie opgecocht ende ontfangen werden als voorhanden sijn ende doen
lick is. Derhalven sy U. E. ten hoochsten gerecommandeert met alle neer- 
sticheyt ende vlijt op alle comptooren den opcoop ende ontfanek van nagelen

*) Copieön van 26 Oct.—9 Deo. 1620: S 181.
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sooveel mogelijck te doen vordren; de Compagnie sal daeraen groote dienst 
ende ons vruntschap geschieden. Van alle nevensgaende pampieren sal U.E. 
copye na de Molucques ende Banda senden, met ernstelijcke recommandatie 
dat aldaer mede alle mogelijcke neersticheyt werde gedaen omme voor d’in- 
ganck van ’t accoort op te coopen ende in onse handen becomen alle de 
nagelen, noten ende foelie die voorhanden wesen sullen. Met dit schip senden 
U.E. 32.000 realen in spetie. Souden gaerne meer gesonden hebben, dan ’t en 
heeft voor desen tijt door tardance van de nieuwe schepen niet wel cunnen ge
schieden. Den eysch sal naer dese, in ’t Godt gelieft, voldaen worden. Wy 
verstaen dat de Molucques noch versien waren met 32.000 realen ende Banda 
met 24.000 realen, soodat verhoopen het haer vooreerst aen geen geit ge- 
breecken sal.

Van de Cust hebben noch geen cleeden ontfangen. Dit aenstaende weste- 
mousson sijn ’t schip Nieu Scelant met een groot cargasoen vandaer ver
wachtende.

Van ’t vaderslant sijn hier nieus aengecomen de schepen Vrede, Mcdenblick, 
’t Wapenvan Enckhuyscn ende Schiedam. Hebben dagelix vandaer noch te ver
wachten veertien andre schepen, behalve vier die naer Suratten gedestineert 
sijn ende mede recht door herwaerts comen sullen, soo de Caep wat laet pas
seren. Godt geve dat hier alle te samen tijtlickendespoedich mogen arriveren.

Na de vloote van verleden jaer hebben weder naer ’t vaderlant gesonden 
de schepen den Witten Beer, de Vrede ende Walcheren, welcke seylreedt leyt. 
D’Almogende wil haer behouden geleyden. Verhoopen dat eerlange verschey- 
den andre volgen sullen.

Met Bantam continueert den oorloch, doch weynich offentie is d’een den 
ander doende. Die van den Mattaram sijn seer genegen tot vreede met ons. 
Vijff van onse gevangenen hebben sy gerelasseert, d’ andre sijn dagelix mede 
verwachtende. Alderleye provisie wert hier, Godt loff, uut het lant van den 
Mattaram met redelijeke abondantie gebracht. Om Surbaye, Bantam ende 
noch meer ist den Mattaram te doen.

Wysijn genegen ende vastelijeken van meeninge met een goede macht soo 
haest doenlijck innewaerts te varen, omme de Compagnie voor mijn vertreck 
naer’tvaderlandt noch een notable dienst te doen. Comen de schepen tytelijck 
van ’t patria, Japan ende Patana, sal ’t eerlange geschieden. Ick ach te dat de 
vergaderinge in Amboyna sullen doen. U. E. sal gelieven te doen prepareren 
’t gene tot een veltleger off generaelstocht van noode sy ende daer te be
comen is. Oude soldaten hebben meest van doen ; degene die nieus in ’t landt 
comen sijn seer slecht en onvervaren. Advyseert datelijck na de Moluques aen 
den heer gouverneur Lam dat sijn E. ons na Amboyna gelieve toe te senden 
alsulckensecoers als sonder hem te seer t’ ontblooten derven can. D’Amboy-
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nesen, onse ondersaten, gelieve U. E. mede voor te dragen, hoe wel geschieden 
con dat wy eerlange ieuwers een generaelstocht voornamen. Derhalven, soo 
genegen sijn den Prins dienst te doen, eere te bejagen ende profijt te genieten, 
dat alle goetwillige haer tege onse comste veerdich houden, ’t Sal haer vor- 
deel ende eere wesen.

Van d’ Oost sijn hier, Godt loff, wel aengecoomen de schepen Ternate, 
d’Engelsche Ster re, de Morgensterre, Amsterdam, ’t Wapen van Amsterdam, 
Walcheren, Bcrgcrboot, de Groene Leen, den Tiger, Jortan, de jonck den Dol- 

phijn ende de Neptunis, met een jonck van vryluden. Voor Grissich is den Ar ent 
noch leggende. Hebben per voorsz. schepen van U. E. wel ontfangen elffver- 
scheyden missiven, ende seer geerne verstaen wat in die quartieren passeert. 
D’antwoort hoopen mondelingen te doen. Derhalve gelieve ons t’excuseren 
dat sulx in dese schriftelijcken naerlaten.

Opdat door schipper Cunst, brenger deses, met alle naersticheyt ende vlijt 
te meer beherticht worde op ’t spoedichste in Amboyna te geraecken, heb
ben hem toegeseyt een vereering van 100 realen. Soo daerspoedich comt.sal 
U. E. denselven voorsz. somme vereeren.

In dit schip hebben wy gelaten alle de provisien daermede van ’t vaderlandt 
comt. De ledige plaetse is hier met rijs gevult. Vermits de schepen van ’t 
vaderlandt lange tarderen, twijffele o ff van hier rechtdoor een schip na de 
Molluckes sal connen gesonden worden. Derhalven soo U. E. dit schip missen 
can, sal ’t goet wesen dat hetselve derwaerts sende om sijn provisie daer te 
lossen, eenige oude soldaten te halen ende sijn matrosen in haer plaetse op 
de forten te laten. U. E. sal hierop letten ende na den tijt ende gelegentheyt 
van saecken disponeren, sendende nevens d’andre pampieren oock copye 
van desen aen d’ heer gouverneur Lam, met onse groetenisse daer benefifens.

D’Engelschen hebben ons aengedient hoe van meeninge sijn een jacht 
vooruut nacr Maccassar te senden, omme aldaer rijs te halen, naerPuloron te 
loopen ende hun volck die van alles groot gebreck lyden met nootlijckheden 
te seconderen. U. E. sullen ordre geven, soo voorsz. jacht door eenige van 
d’onse bejegent werde, dat men alle hostiliteyt suspendere, hen alle eer en 
vruntschap betoone, sonder nochtans in ’t alderminste toe te staen dat sy- 
lieden off eenige andre Engelschcn yets tot nadeel van de Generale Compag
nie aldaer attenteren, eenige correspondentie met onse vyanden houden, off 
hun seconderen, ’t welck in aller manieren sult doen beletten, den oorloch 
met de voorsz. onse vyanden, gelijck voordesen, continuerende, ende latende 
voorsz. Engelschcn ongemolesteert by de haren op Puloron varen, maer nieu- 
wers elders.

In ’t fort Jacatra, adi 26 October anno 1620.

a
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495. — INSTRUCTIE
VOOR DEN RAET VAN ’T JACHT ’T POSTPAERT ENDE ANDRE DIE ’T SELVE 

LANGS DE WESTCUSTE VAN SUMATRA SOUDEN MOGEN BEJEGENEN,
3 NOV. 1620.
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Ghylieden sult op ’t alderspoedichste recht door na Ticco ende Priaman 
seylen omme de peper by de comptoiren wesende te laden, o ff vorder loopen, 
na dat by den raet op volgende gevallen goetgevonden worden sal.

Wy verstaen dat het schip Hollandia door d’Engelsche vloote van Suratten 
comende, langs de cust van Sumatra op de hoochte van 2-|- graden bejegent 
is, alsdoen van meeninge wesende na Ticco te loopen. Soo ’t selvige off 
eenige andre nieuwe schepen in Ticco off Priaman gecomen sijn ende de peper 
geladen hebben, sult ghylieden in desen gevalle naer Atchijn loopen, mits dat 
u met de nieuwe schepen medegegeven werden drie eisten met 24.000 realen 
van achten, tot vorderen opcoop van peper in Atchijn, ofte voor de Cust 
van Coromandel.

Maer soo de peper van Ticco ende Priaman niet gelicht sy, sult ghylieden 
deselve innemen ende daermede herwaerts keeren, mits al het volck dat dacr 
niet langer handelen moge medebrengende.

Door de Straet van Malacca hebben wy na Atchijn gesonden de schepen 
Medenblick om aldaer te laeten ende voorts na ’t vaderlant te loopen, ende 
d'Engelschen Beer omme na den Cust van Coromandel te seylen. Wy ver
staen datter in Atchijn meer peper was dan Medenblick laden can. ’t Gene 
daer meer bevint, off opnieus gecocht soude mogen werden, sult ghylieden 
in ’t Postpacrt laden ende daermede herwaerts comen.

Doch byaldien voor uwen aencomste in Ticco alsulcken schip off schepen 
naer Atchijn gesonden waren als nodich is omme de peper aldaer sijnde te 
Iaden, in dese gevalle sult na de Custe van Coromandel seylen, omme vandaer 
herwaerts te keeren met alsulcken cargasoen alsby de comtoren gereet wesen 
sal, off elders gebruyckt te worden, daer sulex by den heere Soury ende raet 
goetgevonden worde.

Het schip Schoonhooven is door de heeren Mayores met 32.000 realen na de 
Custe van Coromandel gedestineert. Soo ’t selvige comt te bejegenen, sult 
haeraendienen dat met hun cappitael ende cargasoen navoorsz. Custe loopen, 
gelijck by dese aen den oppercoopman en schipper van ’t voorschreven schip 
Schoonhoven bevelende zijn, wel te verstaen soo Godts weder ende windt sulx 
toelaet. In desen gevalle sult ghylieden derwaerts niet varen, maer met u last 
van peper weder herwaerts keeren.

Alle andre nieuwe schepen sult ghylieden aendienen, dat hun op ’t alder
spoedichste recht door na Jacatra vervoegen, hunlieden aendienende, hoe 
den oorlooch met Bantam continueert, ende een ieder derhalve waerschouwen-
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496. — JAMBI.
AEN VAN DER DUSSEN, PER DEN DOLP1IIJN, 21 NOV. 1620.

Per de Neptunes ende ’t Engels schip den Diamant hebben jongst ge
schreven, waervan by desen copie gact. D’aencomst van den Dolphijn sal U. E. 
daerdoor verstaen hebben. Tsedert sijn met grootedevotienaer’tschipEnck-

Z/1

51

de, dat in de Straet Sonda, op de custe van Sumatra noch Java geen volck 
aen landt senden, noch oock geen schuiten noch boodts vooruut stieren, ende 
dat een ieder hem voor die van Bantam ende haer geassossieerde wachte.

Den raedt van de nieuwe schepen off andere, die dese soude mogen be
jegenen, sullen verwitticht wesen hoe tegenwoordich seer noodich van doen 
hebben alderley slach van cleeden van de Custe van Coromandel ende groote 
partye peper: cleeden, omdat alle comptoiren daervan gants onversien sijn 
ende peper, omdat niet apparent is iets van Bantam becomen sullen. Hierover 
ordonneerdt aen alle degene in dienste der Generale Compagnie van de Ver- 
eenichde Nederlanden wesende, alle mogelijcke nersticheyt tedoenommesoo- 
veel peper op te coopen als becomen connen, ’tsy oock waerhetsoude mogen 
wesen. Men sal soo goede coop coopen als doenlijcken is, doch geen peper 
ongccocht laten, al wacr ’t oock soo dat 4, 5, 6 realen voor de Bantamsche 
sack van 60 Hollants soudt moeten geven, wel te verstaen voor sooveel ge
schieden can sonder verminderinge van de 64.000 realen, na de Custe van 
Coromandel gedestineert, te weten 32.000 met d’Engelschen Arrende 32.000 
met Schoonhoven^ welcke in alder manieren tot opcoop van cleeden derwaerts 
gesonden dienen.

Derhalve sal den raedt gewaerschout wesen, soo voorsz. schip Schoonhoven 
door brenger deses gemist ende een ander bejegent wierdt, dat alsulcken ander 
schip, weder en windt daertoe dienende, in plaetse van Schoonhoven na voorsz. 
Cust Coromandel varen sal, met 4 a 6 kisten geit, na de gelegentheyt sout 
mogen gedoogen, wel te verstaen soo het schip met volck niet belemmert is, 
want hier hoochnoodich volck van doen hebben, ende niet meer dan ontrent 
100 coppen met een schip na de Cust van Coromandel diene^i te varen.

Den raedt sal verdacht sijn niet noodich te wesen datter meer dan een schip, 
’t sy dan dit Postpaert, Schoonhoven ofte een ander, na* de Custe van Coro
mandel gesonden werde, en dat met 4 a 6 kisten geldt. Hierover sullen der
waerts niet meer dan een middelmatich schip destineren.

Soo de windt U. E. alsoo tegenloopt dat ghylieden Ticco noch Atchijn niet 
beseylen conde, suldy dan weder herwaerts keeren. x

In ’t fort Jacatra, adi 3 November anno 1620.
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hupsen verlangende geweest, maer ’t is t’ onser verwondringe noch niet ver
schenen. Dese gaet in ’t jacht den Dolphijn, ’t welckderwaertssenden, soo tot 
ladinge van peper als omme op de vyanden te cruisen, daertoe voor dese de 
Neptunes mede gesonden hebben. Vermits de nieuwe schepen van ’t vader
land! soo lange tarderen ende van alles onversien sijn,sende met dese jachten 
gans geen geit noch goederen. Godt geve dat naer dese van ’t vaderlandt 
beter versien mogen werden, ’t Is bcclaechlijck dat soo treffelijeke commercie 
als in dese quartieren te doen is, door ’t gebreck van capitael versuimt ende 
de croone van Spangien gelaten wordt.

Nevens dese gaet autentica ackte van ’t gene op den handel van Jamby by 
den raet van detentie goetgevonden is. U. E. sal daeraen sien hoe met d’En- 
gelsen verdragen sijn, dat de peper niet dierder sullen coopen dan tegen 8 
realen, ende dat alle de peper egael sullen deylen. U. E. sal dese ordre nae- 
comen ende wel letten dat door d’ Engelsen niet verongelijekt werden.

In voorsz. ackte sult vorder sien hoe geraetsamer oordelen al ons volck van 
Jamby te lichten, dan toe te staen dat syluyden de peper na Bantam, Ma- 
lacke, Patana, Japara ende Jortan vervoeren, midts dat de Engelschen in desen 
gevalle den handel voor beyde de Compagnien in Jamby sullen doen, dat de 
peper egael deylen ende de helft van den handel der cleeden genieten. Der
halve, soo geviele dat die van Jamby wederomme voornamen met haer peper 
na Bantam, Malacke, Patana, Japara ende Jortan te varen, sal U. E. den 
coninck aendienen dat wy voorgenomen hebben sullix te beletten, vrientlick 
versouckende dat hem gelieve niet toe te staen de syne derwaerts varen, want 
U. E. anders genootsaeckt wesen soude met al het volck van Jamby te ver- 
trecken. Soo de coninck geen gehoor en geeft, maer sijn volck met de peper 
begeert te senden daer ’t hem gelieft, sal U. E. alsdan van denselven afscheyt 
nemen ende met al het volck van Jamby vertrecken ende d’ Engelschen voor 
beyde de Compagnien laten handelen, gelijck alhier met malcanderen ver
dragen zijn, houdende de reviere met de jachten beset ende voorcomende 
datter na de voorsz. plaetsen geen peper vervoert worde, sonder nochtans 
ander gewelt tegen die van Jamby te gebruycken dan hen weder af te nemen 
soovele d’ uytstaende schulden beloopen ende de waerde van 5641 realen door 
den coninck met gewelt uut de logie gelicht, alsoock de waerdye van huis 
en meubelen welck neffens d’uytstaende schulden naer sout mogen laten, 
waervan aen den coninck op ’t vertreck notytie laten sult, protesterende dat 
niet en soecken dan goede vruntschap en eenicheyt met die van Jamby te 
houden ende ons leet te wesen dat door toedoen van onse vyanden verschil 
geresen sy. Soo ’t geviele dat die van Jamby niet en onderstonde na de 
voorsz. plaetsen te varen, sal U. E. hem oock gerust houden ende nieuwers van 
vermaen doen, maer den handel continueren, gelijck met d’Engelschen ver-
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dragen sijn. Ende in gevalle gesindt waren, o ff hun met behendicheyt bewegen 
cont, met haer peper na Jacatra te varen, sal U. E. ’t selvige lauderen ende 
hem mede stil houden, sonder iewers van vermaen te doen, den coninck ende 
andere grooten van Jamby verseeckerende dat de haeren tot Jacatra niet mis
doen, noch niet vercort, maer wel onthaelt sullen worden, ende dat U. E. 
tevreden is daervoor borge te blyven.

Wy souden gaerne hebben dat die van Jamby ende andre vreemdelingen 
met hare peper tot Jacatra quamen, derhalve sal U. E. daertoe met behen
dicheyt alle mogelijcke neersticheyt doen, sonder d’ Engelschen te laten weten 
dat daernaer trachten. Soo U. E. die van Jamby ende andre vreemdelingen 
daertoe bewegen can, spreeckt dan van geen vertrecken noch swaricheyt, 
maer verseecker een ieder dat goede merckt sullen treffen ende dat hem hier 
niet misschien sal.

Vorder is met gemeen advijs van den raet van defentie oock goetgevonden, 
dat de schepen den Dolphijn ende Diamant na Pedro Blanco off de Straet 
van Sincapura senden sullen omme aldaer te cruissen op de Portugiese 
fregatten die van Macau na Malacca soude mogen varen, wel te verstaen 
soo van Jamby gemist connen worden ende aldaer niet noodich sijn om peper 
te laden. Soo den Dolphijn missen cont, snit hem met voorsz. Engels schip 
in compagnie, voor reeckeninge van beyde de comtoren, oft alleen voor 
onse reeckeninge, na Sincapura ende Pedro Blanco senden, met precise 
ordre tegen wat tijt weder in Jamby dient te keeren, om vandaer met peper 
geladen herwaerts te keeren.

Alle d’ andre jachten die van Jamby missen condt, sal U. E. in de Straet 
van Sabon senden met ordre dat aen tasten ende herwaerts brengen sullen 
alle joneken ende andre vaertuich welck van Malacca om de Suidt soudt 
mogen loopen, omme alhier voor goede prinsen verclaert off gerelasscheert 
te worden.

Tegen Januario off Februario sal U. E. al ons volck van Andrigiery lichten 
omme daernaer aldaer te handelen als het gelegen comt derwaerts weder- 
omme te senden. Hoe het met den gevangen timmerman gegaen sy, ver
langen te verstaen.

Verstaen wat recht by den coninck van Jamby gedaen zy over dengenen 
welcke den barbier Maerten Willemsz. door d’olyphant alsoo heeft doen 
druckcn dat daervan gestorven is, verwachten wy te verstaen.

Voor desen hebben geordonneert dat U. E. tot verseeckeringe van deser 
Compagnie volck en goederen altoos een jacht boven houden; wy confir
meren d’ ordre andermael.

Dewyle U. E. tijt primo December toecomende expireert ende syne ver
lossinge versoeckt, connen wy ’t selvige niet weygeren. Derhalve is de saecke
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deffentie is gearresteert, dat het schip 
noode sy, wordt U. E. gedcstinecrt

497. _ INSTRUCTIE
VOOR JAN RUTGERSZ. VAN LEEUWEN, COOPMAN, ENDE TJEBCK HIDDES, 

SCHIPPER VAN ’T JACHT DEN DOLPIIIJN, 21 NOV. 1G20.

den raet voorgestel t ende daerop goetgevonden, soo U. E. by sijn versoeck 
persisteert, dat de last bevelen sullen aen Aelbert Bouwmeester, ondercoop- 
man aldaer, doch hadden liever dat U. E. noch eenige tijt continueerde. Der
halve sal gelieven noch wat te continueeren; wy sullen U. E. redelijcke ver
beteringen geven. Dan byaldien niet gesin t is langer in Jamby te blyven, sal 
U. E. alle de restanten aen Aelbert Bouwmeester overleveren, denselven wel 
instrueeren ende aldaer als oppercoopman autoryseeren gelijck als U. E. ’t 
selvige offitie bedient heeft; sich ter gelegener tijt herwaerts vervougende.

Soo Kitchily Japan resolveert herwaerts te comen, sal wellecom wesen. 
Vertrout denselven niet meer dan de coninck van Jamby behoort te weten.

In ’t fort Jacatra, adi 21 November anno 1620.

I
V.

Van hier sal U. E. rechtdoor na Jamby seylen, onse nevensgaende missiven 
aen den oppercoopman Adriaen vanderDussen op ’t spoedichste behandigen 
ende syne ordre op ’t naervolgende naercomen.

Soo ’t geviele, gelijck by den raet van 
in Jamby totdeladinge van peper niet van 
met het Engels schip den Diamant in compagnie ofte alleen, na de gelegent- 
heyt sal presenteren, na Pedro Blanco off de Straet van Sincapura te seylen, 
omme aldaer te cruyssen ende passen op de fregatten ende ander vaertuych 
van Maccau op Malacca varende;$ult alle mogelijckeneersticheyt aenwenden 
om onse vyanden sooveel afbreuck te doen als ’t eenichsints vermoocht.

Ingevalle in compagnie met het Engels schip seylt, sal de vlaggeby beurte 
maendt om maendt gevoerdt worden, te weten die van d’EngelseCompagnie 
eerst ende daernaer op ’t schip van de Vercenichde Nederlanden, mitsgaders 
sult ghylieden oock alsoo in den raet presideren.

Op onse gemeene vyandt, als Spangiaerden ende Portugysen, sult met den 
anderen u beste doen, soo eenige bejegenen, om deselvige te veroveren, het 
volck ende de goederen onder behoorlijeken register ter plaetse brengende 
daer sulx behoordt, ofte geordonneerd! worden sal.

Wat aengaet die van Maccasser, Bantam ende andre vyanden ofte haere 
ad heren ten ende geassocieerden, soo eenige bejegent ende d’occasie presen
teert, sult haer alle mogelijeke afbreuck doen, ende soo eenige in ’t gewelt 
becomt, hare persoonen ende goederen onder behoorlijeke registerende goede 
versekeringe overnemen, omme ter gelegentheyt herwaerts gesonden off an-

■
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498. — VRIJPAS, 25 NOV. 1620.
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dersins ten dienste van de Compagnie gebeneficeert te worden, ter plaetse 
daer sulx gelegen comen sal.

Gelijck wy bevelen alle vyanden alle meugelijcke afbreeck te doen, alsoo 
lasten U. E. mede alle vrienden vruntschap, hulpe ende faveur, des versocht 
wei dende, te betoonen; ende om ongeluck voor te comen zy U. E. insonder- 
heyt gcrecommandeert geen volck in eenige joneke, ’t sy vrienden oft vyan
den, over te laten gaen. In vrienden joneken heeft niemant te doen, ende vyan
den sijnde, sult ghy eerst met geschut de jonek doen ruymen, haer geweer 
overgeven laeten ende ’t volck in goede verseeckertheyt nemen.

In ’t fort Jacatra, adi 21 November anno 1620.
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Jacob Laurentsen van den Briel, vryman, met noch vijfvrye lieden tot hem, 

namentlijck Cornelis Jansz. van Hooren, Joris Plate van Rysel, Hendrick Jansz. 
van Sutphen, Arien van Breda en Michiel Jansz. van Pommeren, wordt midts 
desen op haer versouck vrypas ende licentie vergunt omme van hier met haer 
jonckye na Grissi, Baly, Boeton, vandaer voorts, na de wint hun dienen sal, 
nacr de Molucques ofte Amboyna te mogen varen met alsulcke waren ende 
coopmanschappen als sonder nadeel van de Generale Compagnie geschieden 
can ende volgens de generale ordonantie aen alle vrylieden toegelaten ende 
gepermitteert is. Belasten ende bevelen derhalven alle in diensten van de 
Compagnie der Vereenichde Nederlanden onder ons gebiet sorterende, die 
dese voorsz. vrylieden sonde mogen comen te bejegenen, deselve vry, vranek, 
onbeschaclicht ende ongemolesteert te laten passeren ende repasseren, ende 
soo ’t den noodt vereyst, alle hulpe ende bystant te betoonen, ’t sy van vivres, 
amonyty van oorlooge ofte andersins.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 25 November anno 1620 J).

’) Bijgoschreven het volgende cedaformulier:
„Alsoo Jacob Laurissen van den Briel op ons versonek vcrcooron is ende dien volgende 

door den heer generaal geautoryseort ondo mits desen bovesticht wert omine geduyrende 
onse tegenwoordige aangenomen voiage als overhooft over ons te commanderen, opdat alles 
met goede ordre sonde mogen toegaen, soo is ’t, dat wy beloovon ende swecren by eede, in 
handen van den heer gouverneur Pieter de Carpcntier gedaen, den voorsz. Jacob Lourissen 
als onse overhooft te erkennen ende in allo billickhoyt te obodiceron ende rcspecktcron als 
dat behoordt, op peone dat de overtreders van dien naer meryto daarover gestraft sullen 
werden, daartoe wy ons volcomelijcken submitteren.

Soo waerlick moet ons Godt almachtich helpen.
Actum in ’t fort Jacatra, adi 25 November anno 1620”.
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499. — INSTRUCTIE
VOOR ’T JACHT JORTAN, GAENDE VAN HIER NA JAMBY, WAERNAER HEM 

DEN RAEDT VAN DITTO JACHT SAL HEBBEN TE REGULEREN,
29 NOV. 1620.
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Op ’t spoedichste sult ghylieden u reyse van hier na Jamby vervordren 
ende aldaer gecomen sijnde, onse brieven aen den oppercoopman Adriaen 
Jacobsz. van der Dussen behandigen.

Ghylieden wort expres gesonden om op eenich exploot neffens andre sche
pen ofte jachten onder Pedro Blanco in de Straet van Sincapura ofte Sabon 
gebruyckt te worden na d’ ordre ende last die U. E. by den oppercoopman van 
der Dussen ende den raedt in Jamby gegeven sal worden, die wy U. E. in 
allen deele bevelen naer te comen.

Eenige joneken van den Mattaram, die van Bantam, Macasscr, de Boekit, 
item eenige Spangiaerden, Portugysen ende andre hare adherenten rescon
trerende, sult trachten haer alle mogelijeke afbreucke te doen ende in u ge- 
welt te becomen. Eenige veroverende, sult alle de goederen onder behoirlijeke 
register overnemen ende deselvige met alle de gevangenen onder goede ver- 
sekeringe herwaerts brengen.

Wat aengaet de joneken onder gehoorsaemheyt van den coninck van Sur
rabaya staende, welcke met rijs na Malacca souden mogen varen, wy vinden 
niet geraden sulx toe te staen, noch oock niet d’uyterste herdicheyt tegen 
hun te plegen. Doch alsoo de vyanden haer gemenelijck voor ondersaten van 
onse vrienden uutgeven, sal U. E. hem daermede niet laten abuseren ende die 
van Surrabaya beleeffdelijeken bejegenen, brengende haerpersoonen, joneken 
ende goederen herwaerts, gelijck mede alle de onbekende die haer voor vrien
den soude mogen uutgeven, omme alhier voor vrye ofte onvrye lieden ver- 
claert te worden.

Die van Joor, Jamby, Palinbang, Succadana, Surrabaya, Patana, Siam, Cam
bodja ende andre ondersaten van onse vrienden sult alle vrientschap betoenen 
ende onbeschadicht laten passeren en repasseren.

Gelijck wy bevelen alle vyanden alle mogelijeke afbreuck te doen, alsoo 
lasten U. E. mede, alle vrienden vrientschap, hulpe ende faveur, desversocht 
werdende, te betoonen, ende om ongeluck voor te comen, sy U. E. insonder- 
heyt gerecommandeert geen volck in eenige joneken, ’t sy vrienden off vy- 
anden, over te laten gaen. In vrienden joneken heeft niemant te doen, ende 
vyanden sijnde, sult ghy eerst met geschut de jonek doen ruymen, haer geweer 
overgeven laeten, ende ’t volck in goede verseeckertheyt nemen.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 29 November anno 1620.
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501. — INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN JAN VAN NECK ENDE DE RESPECTYVE RAEDEN 

VAN DE DRIE JACHTEN DEN GROENENLEEU, DEN TYGER ENDE AXfBOYNA, 
GAENDE IN COMPAGNIE NAER SOLOR, 9 DEC. 1620.

500. — INSTRUCTIE
VOOR D’ OVERHOOFFDEN VAN ’T SCHIP GRONINGEN, VARENDE VAN HIER 

NAER PALINBANG ENDE JAMBY, 5 DEC. 1620.
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Van hier sult ghylieden u reyse op ’t alderspoedichst na Jamby bevordren, 
Palinbang in passant aendoen, ende sult onse’missive aen coopman Jan Jansz. 
Hoochlant aldaer behandigen.

Ingevalle dat ditto Hoochlant totincoopvan peper aldaer eenigecontanten 
noodich van doen hadde, sult ghylieden hem deselve uut de drie nevensgaende 
kisten voor Jamby gedestineert formeren ende onder behoorlijcke recepisse 
overleveren. Aldaer ’t selve verrecht sijnde, sult sonder eenich versuym van 
tijt datelijcken vandaer naer Jamby verseylen ende onse nevensgaende mis
siven aen den oppercoopman Adriaen Jacobsz. van der Dussen overleveren.

Ghylieden wort naer Jamby expresselijcken gesonden omme peper te laden, 
ofte, soo tytelijck daer comende dat ’t schip voor seeckeren tijt gederftconde 
worden, omme op eenige exploicten na Pedro Blanco, de Straet van Sinca- 
puere ende Sabon geinploieert te werden, na d’ordre die by den oppercoop
man van der Dussen gegeven sal worden, die wy U. E. in allen deelen bevelen 
na te comen.

Eenige joncken .... verseeckertheyt nemen ').
In ’t fort Jacatra, adi 5 December anno 1620.

Van hier sult ghylieden uwe reyse, sonder eenich versuym van tijt, in haeste 
rechtdoor naer Solor vervorderen, sonder eenige plaetse onderwegen op de 
custe van Java, Baly ofte andre quertieren aen te doen, alsoo den tijtseerver- 
loopen is ende de jachten tot den Timorschen handel, gelijck voorleden jaer 
tot groot nadeel ende schade van de Generale Compagnie geschiet is, weder- 
omtne niet te laet comen; belaste U. E. derhalven andermael wel expresse- 
lijck geen tijt altoos te versuymen, maer alle mogelijcke neersticheyt met den 
anderen aen te wenden dat ghy spoedich in Solor meucht arriveren.

Eenige joncken .... verseeckertheyt nemen
In ’t fort Jacatra, adi 9 December anno 1620.

*) Woordelijk golijk aan do overeenkomstige passage op bl. 784.
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502. — COMMISSIE
VOOR JAN VAN NECK, 9 DEC. 1620.

I
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Alsoo goetgevonden hebben de jachten den Tyger, de Groene Leen ende 
desloup Aviboyna in compagnie van hier naer Solor te senden omme vandaer 
wyder tot den handel in Tiinor gebruyckt te werden, soo is ’t, dat wygecom- 
mitteert ende geautoryseert hebben, committeren ende autoryseren mits 
desen den E. Jan van Neck, oppercoopman op den Tyger, omme geduerende 
de voorsz. voyage tot haer aencomste voor ’t fort Henricus in Solor by den 
commandeur Crijn van Raemburch, continueerlijck de vlagge van de groote 
steng op ’t voorsz. jacht den Tyger te voeren ende in alle voorvallende saecken 
in den raet te presideren. Ordonneren ende bevelen derhalve aen de respec- 
tive coopluyden, schippers, alle andre officieren, soldaten ende bootsgesellen 
op de voorsz. jachten varende, niemant uutgesondert, den voorsz. Jan van 
Neck voor haer overhooft te erkennen ende respecteren.

Actum in ’t fort Jacatra, adi 9 December 1620.
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Blz. 8 regel 4 v. o.; coonnent, corrupt voor connen. — Blz. 12 r. 12 v. b.: Kunningen-, de man 
zelf toekent zich Conninghcm (verbastering van Cunningham?) — Blz. 12 r. 6 v. o. Hester 
Jackson, geene vrouw maar een man; vgl. de verbetering op deel 1,132 r. 3 v. b., welke in dat 
deel, blz. 849, is aangebracht. — Blz. 14 r. 6 v. b.: Bali, corrupt voor Balthy: zie register. — 
Blz. 17 opschrift: Steven Doensz.; uit het vervolg van ons deel komt zijn toeuaam van Groenen- 
dijck voor den dag: zie register. — Blz. 65 r. 17 v. o.: die van de Goenong Boekit’, bij Grissee te 
zoeken ; vgl. blz. 357. — Blz. 73 opschrift: Jan Cornelis Mayus’, dit is niet Jan Cornelisz. May, 
de man van den tocht naar de Ijszee in 1611 —1612, dieeerstmetSpilbècgcn,endusnalO Jan. 
1616, in Oost-Indië aankwam; zie Muller, De Beis van Jan Cornelisz. Afay(Linsch. Ver.) blz. XL, 
en vgl. ons deel I, 201. — Blz. 92 r. 7 v. b. Goyer; het vraagteeken achter dien naam moet ver
vallen; er is sprake van den ook in deel I voorkomenden schipper Isbrandt Jacobsz. Goyer.— 
Blz. 235 r. 6 v. o.; nevensgaende missive', niet ingeschreven. — Blz. 25S opschrift: Rasière’, vgl. 
zijn brief aan Cocn van 7 Aug. 1617 bij Tielo I, 168. — Blz. 412 r. 2 v. b. van n°. 244: loge afge
lopen’. vgl. de Jonge IV, 97. — Blz. 434 opschrift: Protavi’, dezelfde die deel 1,374 voorkomt 
als Protago. — Blz. 496 r. 12 v. b.: van Rag: Pieter van Ray; denpredicandt: Adriaen Jacobsz. 
Hulsebos; Meester Jan: de schoolmeester Jan van den Broecke; capitein: Jan van Gorcum; 
luytenant. Abraham Strijcker (vgl. Ijzerman in Bijdr. Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.- 
Indië deel 73 blz. 570). — Blz. 555 r. 14 v. o.: In 't fort Batavia’, deze naam was 12 Maart 1619 
aan het fort gegeven door Pieter van Ray (zie do Jonge IV, 153), doch werd door Coen niet 
bevestigd, en is eerst weder gevoerd na de aanschrijving van Bowindhebberen van 4 Maart 
1621 (de Jonge IV, blz. CXXXVII; vgl. ons deel I, 668). — Blz. 608 r. 5 v. b.: ultimo, scil. 
Augusto; vgl. Tiele I, 248, waar een der brieven van Herman van Speult aan Coen van 
31 Aug. 1619 gedrukt is. — Blz. 616 r. 15 v. b.: Meester Jan’, zie boven de aanteekening op 
blz. 496. — Blz. 673 opschrift: commissie voor Jean Stijn» \ vgl. de resolutie tot instelling van 
het ambt van baljuw bij de Jonge IV, 221. — Blz. 781 r. 15 v. b. Pedro Blanco’, aldus ook in 
deel I te lezen op blz. 683 en 688. — Blz. 784 r. 6 v. b.: onze brieven’, niet ingeschreven. — 
Blz. 785 r. 5 v. b.: onze missive’, niet ingeschreven. — Blz. 785 r. 11 v. b.: onze nevensgaande 
missiven', niet ingeschreven.
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REGISTER DER PERSOONSNAMEN.
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Bor. (Jacob Mcrtensz.), 212.
Boodt (Jan Claesz.), schipper, 352.
Both (Pietcr), Gouverneur-Generaal 4, 46, 

48,51,95,110,120, 590.
Bouraxa (tommngon); 687, 774.
Bouwmeester (Albert), koopman, 665, 782.
Brande (Jan van den), 368.
Bree (Abraham van), opperkoopman, 177, 

244, 390, 396, 562—563,569,576, 667.
Breeck velt (Jacob), directeur van den han

del te Jacatra, 2, 36, 49-51, 72, 118, 140, 
144,277, 300,330, 352,472.

Brof.ck (Abralïhm van den), opperkoopman, 
14, 16, 230.

Broecke (Jan van den), schoolmeester, 496, 
616.

Broecke (Pieter van don), opperkoopman, 
21, 259, 298, 324, 494—495, 498, 554, 565} 
586, 736—737, 769.

Brouwer (Hendrick), commandeur, 1, 4, 6, 
11,21,27,107,111,328, 390, 654.

Brustens (Hendrick), opperkoopman, 181, 
208, 579.

Bucquoy (Daniël du), koopman, 613.
Bucqüoy, keizerlijk veldoverste, 601.
Burcht (Jacob van der), opperkoopman, 

41, 75, 77, 79, 86, 98, 117, 136, 139, 141, 
146, 168.

Buyskro (Cornelis), opperkoopman, 186,271, 
359—360, 373—374, 386.

'i
\ f

A.
Adams (Robert), Engelschadmiraal,6S0,720, 

724—725,731—732.
Adams (William), Engelschman in Japan, 

372,716.
Adriaensz. (Jan), koopman, 530.
Alebeecke (Cornelis Cornelisz.), schipper, 90, 

95, 503, 598.
Ali (Kaitjil), Ternataan, 545.
Alphiat (Radja), Goeserat te Jacatra, 408.
Andriesz. (Jan), bootsman, 61.
Angalaga (koning), 774—775.
Annesz. (Douwc), schipper, 731.
Antheunisz. (Guilliam), schipper, 135, 141, 

148.
Anthonio „de swert”, 148, 246, 276, 381.
Anthonisz. (Jacob), voorlezer, 658.
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c.
! Caen (Anthonio), schipper, 598, 631, 668, 

671—672.
Camps (Lonardt), opperkoopman, 655, 728— 

729, 736.
Carnabk (Honry), Engelsch schipper, 731.
Carpentier (Jacquos de), opperkoopman, 

549—550,593.
Carpentier (Pieter de), dirccteur-gcneraal, 

245—217,265,330,437,519 - 521,524—527, 
529,548—549,553—551,691—693,700,723, 
743, 783.

Antzen (Willem van), gouverneur van Ban
da, 507—508, 513, 531, 533, 619, 646, 658.

Arien van Breda, vrijman, 783.
Arja Manggala, rijksbestierder vanBantam, 

352, 601,617, benevens, zonder vermelding 
van zijn naam, het gehcele werk door als 
„pangoran van Bantam”.

Arja Papate, Bantamsch rijksgrootp, 601, 
617.

Arou, Chinees te Jambi, 666.
Aytsuan, Chinees te Bantam, 98, 101.

B.
Baba (Códgia), nachoda, 242, 306, 310, 336, 

359, 383—384,386.
Bacx, koopman, 184.
Bahuet (Pieter), opperkoopman, 37, 40.
Balthy (Gisbcrt), koopman, 14, 91, 92,152.
Barent „de timmerman”, 317.
Baron (Hans), koopman, 210.
Barrafa (Ki ai Mas), hoofd te Japara, 607.
Bentiuen, nachoda, 740.
Bercu (Cornelis van den), koopman, 773.
Block Martensz. (Adriaon), gouverneur van 

Amboina, 18, 32, 35, 38, 57, 66, 75, 83, 188, 
283, 288, 298.
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der), opper-

E.

D.

■

Daja (Hatib), Ternataansch stadhouder op 
de nagelplaatsen van Ceram, 608,609.

Carstbnsz. (Jan), koopman, 282,328,474,479, 
623, 647,660.

Carvalhos (Podro de), gevangen Portugees, 
306,408.

Casembroot (Nicolaes), koopman, 223, 231, 
244, 377, 397, 399, 451, 625—626, 682, 685, 
697, 751.

Cuevalier (Guillaumc), commics-goneraal op 
de Fransche schepen van St. Malo, 339, 
353,393, 399.

Claesz. (Cornelis), schipper, 113.
Claesz. (Gerrit), stuurman, 741.
Claesz. (Havick), schipper, 398.
Cleffinger (Charles), Engelsch schipper, 

731—732.
Cochrane (Joseph), Engelsch schipper, 731.
Coex (Jan Pictersz.), president der logo te 

Bantam, later Gouvemeur-Generaal, met 
name genoemd 41,515, 540, 542—543, 548 
—549, 552, 578, 585—586, 592, 637, 661— 
663, 673, 723, 730, 740, 744.

Coetüs (Kiai), nachoda, 601, 617.
Coligny (Gaspard de), admiraal van Frank

rijk, 419.
Colijn (Simon), 523, 529.
Comaks (Cornelis), opperkoopman, 155—157, 

159—160,164,170,215—217,249,252,254— 
256,259—262, 266—268, 273, 307, 309, 374, 
378, 396—397, 399, 722, 741, 743, 754, 
761,771.

Comans (Hendrick Jansz.), opperkoopman, 
151,157,159.

Condé (prins van), 9, 41.
Cornelisz. (Adriacn), Nederlander in Ja

pan, 8.
Cornelisz. (Jan), 176.
Coteels (Matco), president der loge te Ban

tam, 253.
Coteels (Steven), opperkoopman, 12,19, 32, 

33, 39, 57, 67, 68, 77,80, 82,191, 199.
Codtely (Jacques), opperkoopman, 685. 
Crieck (Andries), koopman, 212, 297.
Crull (Dirk Gerritsz.), schipper, 733. 
Cügniet (Johan), luitenant, 617, 660.
Cdnst, schipper, 777.

• Dale (Thomas),Engelsch admiraal, 553,634. 
Danckaert (Sebastiaen), predikant,284,290, 

611,615,650,657—658.
Davidtsz. (Davidt), schipper, 501.
Davidtsz. (Marton), schipper, 205.
Decaen (Guillaumc), commies-goncraal der 

Franschc schepen van Dieppc, 269.
Decker (Hans de), admiraal der Fransche 

schepen van St. Malo, 338—339, 342, 346, 
350, 354, 386, 441,444, 457.

Dedel (Cornelis), Raad van Indië, 15, 17, 26, 
78,187, 257, 289, 295, 344, 348, 353.

Dedel (Jacob), Raad van Indië, 743.
Demang (Kiai Mas), hoofd te Jacatra, 417. 
Demgang, nachoda, 740.
Deucht (Pieter Dircksz), opperkoopman, 

95,247, 519—521, 524—527, 529.
Deyn (Evert), opperkoopman, 85,122,138— 

139,141,148,159—160, 262, 380.
Deynsk (David van) opperhoofd te Surate, 

130,171,211,298.
Dircksz. (Balten), 672.
Dircksz. (Coen), schipper, 761.
Dircksz. (David), 639—641.
Dircksz. (Willem), 230.
DoRST(Christiaen Ariaen den), directeur van 

den handel in de Molukken, 312.
Dorst (Willem den), opperkoopman, 48,213, 

293,420, 419.
Druyff (Gerrit Fedcricksz.), koopman, 199, 

200, 203, 237, 365, 374, 418—419, 423, 552, 
555, 561, 563, 571, 573, 688, 691—693, 702, 
707,712,716, 745, 756, 760.

Dossen (Adriacn Jacobsz. van 
koopman, 101,180—181, 196, 202, 569,576, 
594,597—598,602,605- 606,629,665,670— 
671, 694,696, 705, 720, 722,743—745,754— 
755, 761,771—772,779, 782, 784 -785.

Elletrz. (Ellcr), onderkoopman, 13.
Emanüel „den tolck’’, 316.
Endtsz., koopman, 297.
Esperon (lo duc d’), 601.
Evertsz. (Dirck), schipper, 451.
Evertsz. (Fredcrick), 148, 246.
Eyck (Adriacn van der), koopman, 670,696.
Eyndhoven (Balthazar van), koopman, 401, 

413,416, 424,427, 454, 607, 699.
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G. H
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I
H.

J.

I
I

Fayardo (Don Luis do), Spaansch admiraal) 
265.

i

IIacxwijck (Jan Cornolisz), schipper, 606.
Haen (Nohemiu de), opperkoopman, 72,198 

— 199.
Haghen (Steven van der), admiraal, Raad 

van Indië, 15—17, 19,21,22,26,45,76—78, 
85, 131, 168, 177, 185—187, 202, 265,282, 
288, 31-1, 321, 326, 311, 352, 421,461,486, 
514, 519-521, 524, 527—528, 531, 533, 513 
—514.

Hart (Cornelis Cornolisz. ’t), schipper 4.
Hase (Hans de), visitateur-goneraal, 4, 9, 25, 

31, 37,45—47, 52, 53, 82, 91, 151, 161, 177, 
208, 213—214, 228, 291, 301, 303-304,

j Jackson (Hestor), Engelschman, 12,13. 
Jaoobsz. (Lonort), schipper, 592, 731. 
Jacobsz. (Willem), schipper, 72.
Jacobus I van Engeland, 601,680—681, 698.
Jambi (Kaitjil), nachoda, 139.
Jansz. (Cornelis), vrijman, 783.
Jansz. (Eldert), assistent, 235—136.

311—312, 333, 337, 361, 367, 376, 399, 437, 
584—585, 619.

Hasel (Jan van), 299, 713.
Hassayn (Ramalodin), nachoda, 77.
Heda (Cornelis de), Nederlander in Voor- 

Indië, 162, 297.
Heeres (Floris), schipper, 16-1, 396, 502.
Heermans (Cornelis), opperkoopman, 592— 

593, 616, 625, 637.
Heetvelt (Willem), kapitein, 507, 647.
Heggen (Daniël van dor), opperkoopman, 

209,216, 528, 592—593, 672.
Hendricksz. (Olphert), schipper, 408.
Hermaksz. (Evcrt), koopman, 496,514.
II eüten( Wouter), opperkoopman, 503,611— 

642, 673, 700, 765, 769.
Hiddes (Tjcrck), schipper, 627, 782.
Hitoe (kapitein), 283, 287,326,332,471—472, 

608, 609, 611. — Zijn zoon, 326, 332,472.
Hoochlant (Jan Jansz.), koopman, 502, 627, 

699,701,770,773, 785.
IIoubraeken (Cornelis), 554.
Hougtien, nachoda, 740.
Houtman (Froderick de), Rand van Indië, 

228—230, 361, 366—367, 447, 562,594, 600, 
611,652, 656—665,675, 716.

Hulsebos (Adriaon Jacobsz.), predikant, -196, 
561, 616.

Husnoky Itsiemon, Japanner, 234. II
Impon, Chinees, 12,13.
Indra (Sire Maharadja), 228.
Intsje Mln, nachoda, 691.
Intsjk Moeda, sabnndar te Japara, 152,199, 

265, 305—306, 310, 386,421, 428,436—437, 
471.

Isbrantsz. (Adam), predikant, 514.
Itam (Radja), kouing van Indrapoera, 215, 

258.

Gabang (pangeran), broeder van don rijks- 
bestiorder van Bantam, 415,417,441—412, 
455—156, 490, 601,617.

Gabey (Kiai), hoofd te Japara, 225.
Gaerman (Jacob), opperkoopman, 761.
Gendra (Radja), nachoda, 688, 709.
Gerritsz. (Clacs), schipper, 605.
Gerritsz. (Willem), schipper, 609.
Gielisz. (Albert), schipper, 95.
Gilles (Jannoken), 328.
Gillesz. (Gilles), 341.
Goerke, koopman, 446, 736, 738.
Goetiieyt (Jacob Cornolisz.), schipper, 44.
Gorcum (Jan Jansz. van), kapitein, 496.
Gouwenaet (Fcderick Fredericksz.), koop

man, 501.
Goyemon, Japanner in Compagnie’s dienst, 

234.
Goyer (Isbrandt Jacobsz.), schipper, 92.
Groenendijck (Steven Docnsz. van), com

mandeur, Raad van Indië, 17, 32, 37, 41, 
62, 63, 72, 76, 78, 83, 133, 140, 115, 147, 149, 
155-157, 160, 161—165, 186, 199,212,216, 
220, 221, 295.

Groot (Pieter Jansz.), schipper, 244.
Gruel (Samuel), 92.
Grijpii (Job Christiaensz.), directeur van don 

handel in do Molukkcn, 461, 546, 590.
Gijsels (Aert), koopman, 613.
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den

K.

L.

!

355.
Keyser (Cornelis de), onderkoopman, 164, 

696, 723, 750.
Kist (Samuel), koopman, 48,164, 213,300.
Kunxingfn (Willem), koopman, 12.

Jansz. (Hendrick), commandeur, 5, 10, 98, 
112—113, 116,226, 230, 233,236, 23S-239, 
336, 360, 365—367, 370, 374, 387,395,418- 
419, 423, 491, 552, 556, 575, 579, 611, 618, 
620, 637, 691.

Jansz. (Hendrick), kruitmaker, 327, 333.
Jansz. (Hendrick), vrijman 783.
Jansz. (Jan), schipper, 61, 79.
Jansz. (Jasper), gouverneur van /Xmboina, 

26, 32,34,45, 78, 132,185, 346.
Jansz. (Michiel), vrijman, 783.
Jansz. (Willem), gouverneur van Solor, ver

volgens commandeur, 42, 44, 59, 63, 176, 
507, 510, 513—514, 531, 533, 587, 614, 618, 
620, 625, 631, 690, 692, 720,723—725,731— 
732,735, 749.

Jansz. (Willem), schipper, 107, 731.
Japan (Kaitjil), nachoda, 250, 562,665—666, 

669, 695, 706, 782.
Jonge (Hendrick dc), opperkoopman, 64, 

269-270, 275—276, 318—319, 380, 551, 
563—564.

Joosten (Jan), 6, 235,371, 637.
.Toosten (Symon), koopman 302.
Joürdain (John), Engelsch scheepskapitein, 

12, 74, 75, 594, 600, 634.

Leeuwen (Jan Rutgersz. van), koopman, 563, 
606, 782.

Lefebvre (Jacques), opperkoopman, 48, 211, 
213, 304, 496, 552, 566, 568, 620, 731—732.

Le Maire (Isaac), tegenstander der O. I. C., 
173, 185.

Lerma (el duca de), grande van Spanje, 601.
Le Roy (Gerard), 13.
Lkwis (Edmund), Engelsch schipper, 731.
Likit, nachoda, 723.
Limburg (Jan Jansz. van), 299.
Limco, Chinees te Bantam, 226, 471.
Liontibng, nachoda, 252.
Lodensteyn, raadsheer in den IIovc van Hol

land, 590.
Lodensteyn (Jacoh Joosten), schipper,6,140, 

408,591.

-

Lam (Jan Dircksz.), commandeur, Raad van 
Indië, 41—46, 50, 52, 56, 58, 59, 66, 67, 69, 
71, 73, 75, 83, 134, 163, 177, 186, 196,257, 
321, 324, 331, 339, 352, 438, 475, 477, 520, 
525, 527, 512, 544, 586, 593, 600, 648, 656, 
749, 764, 776—777.

Lamaguerk, sengadji op Solor, 434. 
Lamahala, sengadji op Solor, 434. 
Langhe (Cornelis de), koopman, 632. 
Laurens, „oenen swart”, 13.
Laurentsz. (Jacob), vrijman, 783.
Laxemanna (orangkaja), Atjchsch hoofd, 

261—262,376.

Keyser (Hans), 506, 600, 608, 612.
Keyser (Laurens Pietersz.), schipper, 267, ■

M.
Mandelicco (pangeran), broeder van 

rijksbestierder van Bantam, 415.
Marct (Jacob van der), opperkoopman, 146 

—147, 167, 199, 202, 206, 225. 246—247, 
265, 268, 277, 290, 305, 310, 316, 320, 329- 
330, 345, 349, 352—353, 355, 358—359, 378 
—379, 382, 386, 401, 412—113, 420,422— 
423,427—428, 435, 454, 480, 576.

Marien (David), koopman, 338.
Martinus (Jan), Portugees in Japan, 2, 106. 

| Martsz. (Arcnt), commandeur, Raad van In- 
dië,458—459,481—483,485,515,518—519, 
601.

Maseyck (Cornelis van), onderkoopman, 146. 
Matelieff (Cornelis), admiraal, 134.
Maurits (Prins), Stadhouder en Knpitcin- 

Generaa], 27, 85, 200, 376, 473, 186, 543, 
548, 578, 585, 661, 673, 675, 679, 684, 690, 
693-694,777.

May Pegü, 242.
Mayus (Jan Cornelisz.), schipper, 73.
Medici (Maria de), koningin van Frankrijk, 

9,27.
Meer (Adriacn van de), koopman, 296.
Meer (Franco van der), opperkoopman, 117, 

I 585—586.
. Meere (Matthijs te), onderkoopman, 101,229. 
! Mericomaedi, „Moor” ter kust van Coroman- 
ï del, 32,447.
i Meyndertsz. (Jan), onderkoopman, 91.
i MiCHiELsz.(Tymen),opperkoopman,249,402, 
i 406—408, 410, 490,597, 605, 631', 669.
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V

Milde (Willoin do), opperkoopman, 709.
Mogol (de Groot-), 9.
Mondain (John), Engelsch schipper, 731.

n

Paducka Sarinara (Dato), 691, 710.
Palamboan, nachoda, 146 —147,168.
Paterborn (Casper), 139.
Paütsinsin, nachoda, 740.
Pkdro, tolk, 687, 774.
Peko, Chinees, 687.
Pels (Reynier), schipper, 765.
Pereira (Duarte), sultan van Riouw, 624.
Petersz. (Abraham), schipper, 64
Peteyn (Jan), koopman, 563.
Philip (Jan), 177.
Pietersz. (Cornelis), bottelier, 139, 148, 246.
Pietersz. (Cornelis), 148.
Pietersz. (Fredcrick), schipper, 632.
Pietersz. (IJuych), schipper, 40.
Pietersz. (Meyndert), onderkoopman, 44, 

473, 634, 636.
Pietersz. (Quintijn), schipper, 685.
Plate (Joris), vrijman, 783.
Porti (Kiai), 65, 549.
Pos, schipper, 188.

koopman, 60.
Schot (Jacob de), koopman, 34.
Schotte (Apollonius), opperkoopman, 429, 

434.

tv
*1
i

I

I
1

Oeloebalano, gouverneur van Japara, 383— 
384, 411- 416, 421, 481 483,489,607,700.

Oldenbarnevelt (Johan van), Advocaat van 
Holland, 601.

Olffertsz. (Doeden), schipper, 563.
Oi yva (Raphael), koopman, 48, 213.
Ommeren (Mauritius van), koopman,463,529, 

592.
Oochsken, 146, 148, 246, 881.
Otten (Baren t), 44.

iiu, I, J.OI, iVU; ------ 4J1JU ZiUUU, 1U, üw.

’ Roo (Tanne van), 608.
Rossingijn (Jan), koopman, 177,333,338,312, 

346, 365.
Rijser (Symon Symonsz.), koopman, 53,210, 

260—261.

Pring (Martin), Engelsch commandeur, 553, 
727.

Protavi (Kaitjil), hoofd op Solor, 434, 636.

Nannincks (Dirck), vaandrig, 530.
Natlar (Joscph de),onderkoopman, 138.319, 

380—381, 552, 672, 761, 764—765.
Neck (Cornelis Barentsz. van), commies der 

Magellaansche Compagnie, 289, 471.
Neck (Jan van), opperkoopman, 785—786.
Nieuroode (Cornelis van), koopman, 228— ;

230, 211, 362, 366, 417, 561, 571, 573, 651, I 
655, 689, 691—693, 702, 711, 745, 757,764 I 
—765.

Sabadin (Kiinelaha), Ternataansch stad
houder op Ceram, 462, 60S—610.

Sande (Dirck Pietersz. van de), gouverneur 
van Banda, 22, 32, 37, 49, 68, 82, 83,193, 
196,198,206, 278, 326, 343, 352.

Sant voort, 347.
SciiAPENCAES (Pieter Claesz.), assistent, 686.
Schapenham (Geen Huygen), schipper, 216.
Schoonhoffman (Cornelis Reyersz.), opper-

Raemburch (Quirijn van), opperkoopman,43, 
57, 60, 204, 267, 309, 355, 358—359, 385, 
427, 433—435, 437, 499, 506, 633, 636, 786.

Ramack, nachoda, 97.
Rasière (Abraham de), opporcoopman, 205, 

258, 391, 398, 625, 628, 630, 681, 696, 698, 
751—752.

Ratoe (pangeran), sultan van Bantam, 617. 
| Ravesteyn (Pieter Gillesz. van), koopman, 

171, 446, 736, 738.
I Ray (Pieter van), koopman 181,496, 554.
i Reael (Dr. Laurens), Gouverneur-Generaal, 

9, 37, 42, 51, 59, 66, 69, 71, 83, 85, 93, 119, 
121, 125—126,133,143, 145, 157, 162—163, 
167—168,180,184—187,198,200—202,217, 
257, 295, 298, 314, 325, 327, 330, 339—343, 
346, 349—350, 353, 386, 421, 429, 439, 452, 
461, 467—468, 472 477, 486, 490, 508—509, 
511,514,519—521,523,525—528,531—533, 
539, 543.

Reepmaker (Jacob), bewindhebber, 327, 333. 
Reynst (Gerard), Gouverneur-Generaal,3,4, 

7, 14, 18—20, 28, 38—42, 44, 45, 49, 52, 58, 
59, 81, 93, 110, 123, 126, 145, 157,163,173, 
175, 177,187, 203, 228. — Zijn zoon, 46, 52.



798

I -

t
1

l'

Swkrius, secretaris van Reynst, 72,219.
Sybranth (Tjerck), schipper, 426.

u.
Uffelen (Abraham van), opperkoopman, 

639—640, 664.

V.
Vaecut (Hendrick), opperkoopman, 138,140, 

148,245,275—276,318—319,380—381,731.
Valck (Matten), 297,300, 416.
Valck (Pieter Gcrritsz.), 710.
Velincx (Gerard), koopman, 501, 503.
Velt (’t), kapitein, 623.
Veruulst (Willem), 100,195.
VERNE(Isack de), koopman, 44.
Vernat, 465.
Verschult (Adam), 297.
Vlanen (Gijsbrecht van), kapitein, 83,460.
Visoso (Anthonio), 271,320—321.
Voort (Willem van der), 281.
Vries (Dirck Allertsz. de), schipper, 122,141.

T.
Takl (Symen Reyndertsz.), kapitein, 401.
Tallo, nachoda, 590.
Theonkmans (Adriaen), opperkoopman, 183.
Theunisz. (Tieleman), ziekentrooster, 342— 

343.
Thomasz. (Adolf), opperkoopman, 213, 300, 

303, 766—768.
Thomasz. (Jan), onderkoopman, 316—317.
Thomasz. (Lener t), schipper, 391.
Thjjssen (Evert), onderkoopman, 616.
Tiniioingh, nachoda, 688, 709.
Triest (Dirck Claesz.), onderkoopman,316— 

317,626.
Tüan Raya, nachoda, 691.

Schouten (Adriaen Jansz.), stuurman, 401. 
Sknepati (Kiai), Bantainsch rijksgroote, 617. 
Seys (Gilles), 636.
Silva Tello (Don Juan da), Spaansoh gou

verneur der Philippijncn, 78, 80, 83, 87,93, 
96, 97, 102, 105, 107, 112, 118—119,125— 
126,131—132,134,138,141,143,146,163— 
161,168,170, 213,2SS, 301.

Simsuan, Chinees te Bantam. 13, 15, 16, 87, 
258—270,263.

Sint-Jago (Franco de), mesties, 213.
Soest (van), predikant, 514.
Soury (Andrios), opperkoopman, 12, 16, 21, 

64,65, 79, 87, 92,96, 97,100,103,119—121, 
125,142,149—150,156,165 — 166, 170, 219, 
224,227,231,241,244, 248,253—258,264— 
268, 271, 274, 300, 305, 307, 334, 356, 359, 
362, 384—3S5, 393. 403,408—410,415,425 
—426, 487, 490, 548—549, 553—554,583— 
586, 597, 683—684, 753, 768.

Soussay, nachoda, 252—253,256, 392, 740.
Specx (Jacques), opperkoopman, 1, 5, 11, 12, 

14, 99, 100, 102, 104, 113—114, 170, 228, 
232,361, 364,36S, 373—374,477,534,557— 
558, 560, 570, 577, 652, 663, 703—701, 714, 
717,725, 728, 735—736, 747, 750.

Speelt (Herman van), gouverneur van Am- 
boina, 82,192,286, 320,325—326,331, 341, 
313,351-352,467, 501, 506, 510, 515—516, 
540, 544, 600, 608, 611-615,618,650,656— 
657,660—661, 664—665, 775.

Spieringh de Jonge (Jan), onderkoopman, 72. 
Spilbergen (Bartholomeus van), comman

deur, 662.
Spilbergen (Joris van), commandeur, 132, 

186,463, 737.
Spinola, Spaansch krijgsoverste, 27. 
Sprinckel, 11.
Sterck (Abraham), opperkoopman, 12, 16, 

87,90,91,142.
Stockebmans (Hans), schipper, 598.
Stringben (Marten van der),opperkoopman, 

113, 321, 369, 474, 480, 507, 509, 533, 612, 
6-17,658, 660.

Strüitf, schipper, 394.
Strijcker (Abraham), luitenant, 496.
Stuyteling (Jacob), diamantslijper, 275. 
Stijns (Jan), 473, 673— 674.
Sur (Pieter), opperkoopman, 317.
Suylen (van), 298.
Swatsuan, nachoda, 740.

w.
Wael (Hendrick Jansz. de), koopman, 330 

(waarschijnlijk verschrijving voor Willem 
Jansz. de Wael).

Wael (Willem Jansz. de), koopman, 269— 
270, 275,316,320.

Waring, nachoda, 252, 256.
Wali (Radja), nachoda, 246.
Warwijck (Wij brand* van), 13.
Waterfort (Hendrick van), opperkoopman, 

17, 23, 29, 32, 36, 50, 68, 83, 192, 195, 199,
I 280, 327, 344, 352,470, 475,480.
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Z.
Zurck (Gaspar van), commandeur, 200—201.

j

I

Willrmsz. (Maerten), barbier, 781.
Wolff (Leonard), 211.
Woutersz., commandeur, 51.
Woutersz. (Elbert), 730.

'Wyoantsz., 17G.

I

Watheri, hoofd van de Oeliasers, 609.
Wattingh, overste der Chineezente Jacatra, 

225, 883,471.
Westkrwolt (Adam), directeur van den han

del in de Molukken, 23, 29, 38,48,70,71 
S2, 83, 176,182,311,323,341,348,461—466, 
637, 729.

Wh.i.emsz. (Jan), schipper, 95.
Wim.emsz. (Laurens), onderkoopman, 598.

i

1



REGISTER DER PLAATS- EN VOLKSNAMEN.

A.

B.

I

Babi (Poeloe), 391.
Bali, 17,135, 137, 205, 208, 268, 320—321, 502, 610, 634, 637, 642,644, 658,665, 746, 783.
Bali (straat), 500,512.

Acapulco, 643, 655, 726.
Agra, 738.
Ai (Poeloe), IS, 20, 22, 27, 56, 58, 66, 63, 69, 71, 74, 112, 126,128, 131—133, 144, 163, ISO—181, 

193—194, 196—197, 205—206, 279, 282, 328, 460, 474, 479—480,484, 507, 532—534, G10, 619, 
621,623—624,647, 651, 660.

Alfoeren, 472.
Amanabon, 204, 317.
Amblau, 522, 611, 614, 646.
Amboina en Amboineezen, 1, 4, 6, 7, 11, 12, 17—19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32—40, 42—16, 49, 

50,52—S4,88, 90, 93, 101, 103, 105, 107, 109,115,125—129,131, 133—134, 136, 146,157- 158, 
161, 163—164, 167, 169, 171—177,179—181,183, 185—192, 197, 199, 202—205,207, 212, 218, 
221, 256—258, 274, 277—279, 282—288, 290,294, 296,306,314,320,322—326,330—332,337— 
843,347—353,361, 367,385,398, 418—420,429,438, 440, 445, 450—451, 453, 457,-462, 466— 
468, 470—471, 473,476,478, 481,484—485, 490, 492, 495,497, 499—506, 509, 513—516, 518— 
521, 523—529, 533—535, 538—540, 542—544, 546—548, 551—552, 556—557, 559—563, 568, 
570—573,577,5S0, 582, 586, 588—591,593, 600—G01, 608—609, 611—G18, G20—624,635,637, 
641—647, 649—652, 656—G65, 668, 675—678, 701, 708, 712, 715,721,726,732,737—739,746— 
750, 755, 758, 763—765, 772, 775—777, 783.

Amsterdam, 61,372,741, 767, 771.
Amsterdam (classis), 135.
Amsterdam (kamer), 3.
Angola, 142,164.
Anjer, 497.
Annabon, 171.
Antwerpen, 674.
Arabië, 3, 21, 27, 122, 125, 144, 180, 211, 215, 218—219, 348, 352, 354, 371, 393, 419, 446, 454, 

463, 740.
Arakan, 101,212,296.
Arisbaja, 550.
Atjeh en Atjehers, 9, 14, 17,28, 35, 45—48, 51,53, 70, 94, 123—124, 130, 141,151,157 -160,170, 

209, 215—217, 226, 231, 254-255, 259—264, 266—268, 273, 285, 288, 292, 310,321,351,353, 
374—378, 380,394, 397-399, 449—453,497, 560, 582, 600, 616, 625—629,682—686,697 698, 
710, 738—739, 750—751,753—754, 778—779.
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I
Banda en Bandaneezen, 1, 4, 6, 7, 9, 11, 17—23, 25—30,32,34—38,40,42—45,49,50, 52—60, 

62—70, 72—74, 79, 81, 83, 84, 88,90,93,105-107,112,115,125—129,131—135,144,146,157— 
158, 161, 163—164, 167, 171—177, 179—181, 183, 185—199,202—903,205—207,212,218 — 
219,256—258, 274, 277—285, 287—288, 290—291, 294, 296, 299,306, 314,322—327,330—333, 
337—344, 347—353, 361, 367, 371, 385, 398, 405, 418—420, 429,438-440, 445, 450, 452—453, 
457—162, 466, 468—471, 473—481, 484—485, 492, 507—510, 512—515, 522, 531—533, 536, 
538, 511—542, 545—546, 551—552, 559, 561, 570—573, 577, 580, 588—589, 593, 601, 608 610, 
612—613, 619—623, 626, 735—636, 641, 613—647, 650—652, 656-661, 661, 668, 675—679, 
704, 715, 721, 737—739, 746—750, 755, 758, 763—765, 772, 775—776.

Bandjermasin, 628, 633.
Banggaai, 484.
Bangka, 88, 252, 606.
Banguala, 610.
Bantam en Bantammers, 4, 8, 9, 11, 13—19, 22—24,29,32—34,36,37,40—46,49—51, 53,55, 

58—61, 63, 65, 67—75, 77, 79, 80, 82, 83,85, 87, 89, 91, 92, 95, 97, 98,103—104,112, 114—116, 
118,122, 124, 127, 130, 138—139, 142,144,147—150, 153—154,156—157, 160—161,163—166, 
168—169, 172—173, 175—180, 182, 185, 187—188, 193, 201, 209, 213, 215—217, 219—220, 
223—228, 231, 233, 235,241—242, 246—248, 250—254, 256—258, 260, 265, 267, 269, 271—274, 
278, 285, 287—288, 290, 299, 301, 304, 307—311, 319, 321, 323— 330, 333—336, 338—339, 342, 
315—352, 354, 357—360, 362, 368, 372—373, 379—384, 386—389, 391, 393—395, 397, 399, 
404—105, 407, 410, 415—416, 418, 424, 438—439, 441—416, 449—453,455—456,468,471— 
472, 480, 487,489—500, 512, 504—505, 511, 416, 531, 534—535, 537—538,549—550,552—557, 
559, 561—562, 564, 566—568, 570, 572—574, 576, 578, 584,586—588, 591—597, 599—601,603, 
605—606, 617—620, 626—627, 629—634, 636—637, 639—610, 642,651,660—664,667—668, 
672, 674, 679—680, 685, 688, 690, 691—699, 701—705, 707—709, 711, 714,716,721—722,738— 
739, 741 -745, 750—752, 755, 758—763, 770y 772, 774—776, 778—780, 781.

Bantam (hoek van), 386.
Barbarije, 78.
Baros, 723.
Bataterra, 547.
Batavia, 555.
Batjan, 1, 25, 136, 184, 463, 465,520—522, 525—531, 538, 542, 559, 571—573, 577, 613, 650, 765.
Bclgica (fort), 281, 508, 533, 619.
Bengalen, 101,212, 581—582, 620.
Berhala (Poeloe), 91, 667.
Besi (Poeloe), 557, 595.
Bima, 45, 64, 92, 201—205, 321, 318, 427, 429, 433, 455, 466, 469, 501—503, 506, 512, 534,536, 

634,612,646, 656, 665.
Bintang, 95, 130, 720, 722, 745.
Bocherones, 398, 405, 439, 467, 485, 642.
Boekit, 65, 357, 784.
Boeroe, 185,462,467,471,522, 611,614,646.
Boeton, 193, 549, 508, 592, 601, 651, 783.
Bocton (straat), 592.
Bohème, 601.
Bordelong, 226, 229, 236, 238, 363, 689, 702, 756, 758.
Bornco, 93, 103, 126, 131,252,255, 447, 621—622, 763—765, 775.
Breda, 783.
Brie! (den), 273, 783.
Brootchia, 736.



802

C.

D.

[

ï

Daboel, 211, 712, 752.
Damao, 285,310.
Delft (kamer), 3, 585—586.
Demak, 205,884, 389. 401, 579—580.
Denemarken en Denen, 485, 583, 592,600, 612, 625, 628, 647.
Diang,212,296,444.

Calicut, 218, 739.
Cambay a, 211,354.
Cambodja, 248, 308, 335, 363—364,416, 418, 423—425, 455, 466, 469, 536,560,570,577,628,633, 

655,708, 711—712, 745, 750, 756, 759, 761, 784.
Campey, zie Koempih.
Canton, 241.
Cavite, 733.
Celebes, 93,126,131,136,176, 621—622, 763, 765.
Ceram, 1S5,195,257,295, 472, 609—610, 615, 646.
Ceylon, 181,218,299, 376, 448, 753.
Cheribon, 85,137,140, 205,207, 222, 265, 263—271, 275,311,316—317,320,329—330,412—414, 

422,460, 480,554, 579, 599, 603, 606, 628, 632—633,674, 741, 770.
Chiaul, 211.
China en Chineezen, ook in den Mal. Archipel, 3—5, 7, 8, 10—12,14, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 

33,34,80,81,83,84,87,91,99,100—110,113,116,118, 130, 137, 143, 149, 151, 153, 155, 166, 
172—175, 179, 183, 185, 193,196,199,211, 215, 218—219, 221—228, 230, 233-235, 239—242, 
248, 250,252—254,256—259, 264—265, 267, 274, 277, 291, 297—298, 301—305, 807 , 311, 314, 
322, 329, 334,336, 345—346, 349, 355—356, 358—359, 363, 367—371,379,382—384,387—391, 
394—395,406—407,411,421,423,428,432,437, 439, 441, 414—445, 462, 465, 472, 487, 491, 
493, 497, 531, 547—538, 547—548, 557—559, 561, 566—567, 571—573, 577—578,587,591,603, 
609—610,617,627,629, 631—632, 634, 641—642, 644, 646, 652—654, 666—669, 671—673, 683, 
687, 689, 691—692, 695—696, 699, 700, 702—704, 706—709, 711—715, 717—720,727—728, 
732—735, 740, 742, 745, 747—749,756—760, 763, 774.

China Bata,: zie Bangka.
Chincheu, 88,696.
Christenen, 8, 9,13,134,194,320,432, 530 540—541, 609, 611, 615, 650, 658.
Cochin, 46,54.
Cochinchina, 1, 5, 6, 11, 228-229,231,233—234,236—241,250,821,368-375,367,369 - 370, 
372,374,420,534,537, 558, 577, 618, 653, 703, 711, 713, 715, 727, 735, 748.
Codgias, 580.
Compey, zie Koempih.
Condor (Poeloe), 363, 653, 732.
Coromandel (kust van), 4, 9, 20, 24, 25, 37,45,46, 51,52, 54,89, 91, 101, 115, 127, 189, 148, 151, 

153,161—162, 170—171, 181—182, 185, 191—192, 208—209, 211—214, 216—217, 228, 275, 
291—292.298,301,310,326—328,331—332,337—338,346,348,352, 354, 361, 367, 371. 380, 
398—399,406,419,425, 437—438,445,448, 450—451, 454—455, 460, 466, 469, 478—479, 497, 
512, 535—536, 553, 562, 580, 583—588, 595, 600, 608, 616, 618, 620, 622, 627, 630—631, 633— 
634, 654, 659, 683—684, 686, 689—690, 692, 707, 712, 736, 752—754, 763, 767—768, 776, 
778—779.

Cosequi, 714, 718.

1 v
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E.

G.

Dieppo, 2G9, 298, 302, 443.
Drie Broeders (de), 470.
Duitsen (= Hollanders), 193, 302, G52, 679, 681.

Gamoekanora, 25.
Geldria (fort), 46, 298, 301.
Gilolo, 13G.
Goede Hoop (Knap de), 27, 142, 271,453,4G8, 47G, 776.
Goa, 28,46, 54,130, 149,170, 254, 265, 336.
Goenong, zie: Boekit.
Goeseratto, 77, 125, 141, 160, 211, 218, 259, 261, 274, 310, 353, 378, 393, 399, 408, 428, 444, 451, 

580, 682—683, 697, 737—738, 752.
Golconda, 55, 581.
Gottcren, 766—767.
Gottho, 113, 714,718.
Gnofakiaha, 523, 526.
Grissce, 9, 12, 22, 23,32—35, 57, 61—66, 79—81,89, 90, 177, 311, 330, 347, 256—357, 360, 501— 

506, 542, 516—550,572—573, 579, 590, 592—593, 608, 613, 616, 625, 633, 637, 611—642, 644— 
646, 665—666, 672—673, 700, 723, 741, 759, 777, 783. A

Groot-Brittanje, 681.
Guinoa en Guineesoïi, 211, 292, 297, 303, 338, 444,447—448, 581—582, 684.

Engano, 181—182,191, 208, 210, 221, 493.
Engeland en Engelschen, 3,4, 8—10, 12,17—22, 25—30, 33—39, 41, 45, 53, 54, 56, 58, 59, 65— 

69,71—75,80,81,86,88,93, 91, 98, 100—101, 109, 112, 121—122, 124, 128—130, 132—135, 
142, 141—116, 148, 152—155, 157—160, 163, 167—168, 170—175, 177—180,183—189,191, 
193—191, 198, 202, 201, 208—211, 213, 227, 235, 244, 246, 219, 253, 257, 260—263, 267, 270— 
276, 278—280, 282—287, 295, 298, 301, 305, 308—309, 314, 322—323, 325, 332, 335—336, 340, 
342, 311, 346, 348, 350—353, 365, 374, 376—377, 381, 383—384, 889—390, 392—393,397—399, 
401—405, 416—417, 419, 432, 437, 439—442,444,450, 452—453, 455—469,471,475—471,480, 
485—486, 490-502,504—506, 508-509, 511—513, 515—517, 519—520, 522—523, 528, 531— 
532, 531—537, 542—543, 546, 548, 551, 553, 555—559,561—566,568—569,571—573, 575— 
578, 580, 583,586-587,591—592,594—604,606—607,612,614,617—622,625—628,630—631, 
633—631, 638, 641, 643, 647, 654, 656—661, 661, 666,668,675—679,681—686,688—698,700— 
707,709—710,712.714,716—728, 731, 734, 736—737, 739, 742—743, 748, 750—752, 755, 757— 
758, 763, 772, 775, 767—782.

Enkhuizen (kamer), 366.
Erang, 461, 517, 646.
Europa, 9, 27, 184, 218, 260—261,263, 332, 376—377, 432, 441,455, 4S5, 612, 617.

F.
Firando, 1, 7, 12, 99, 101, 113—114, 232, 235, 239, 321, 336, 363, 368, 373, 438, 492—493, 534, 

536, 539, 542, 557—558, 560, 570, 575, 577—578, 6-13, 652—655, 663, 702—704, 711—712, 714, 
717—720, 725—726, 728—732, 735—736, 747—749.

Formosa, 102, 113, 717—718, 720.
Frankrijk en Franschen, 9, 27, 81, 141, 174, 185, 193, 198, 223, 227, 249—250, 253, 267, 270— 

274, 278, 280, 282, 287, 301—302, 308, 322, 335, 350—354, 374, 376—377, 384, 386, 390, 392, 
399, 400, 419, 132, 113—444, 457, 460, 485, 592, 600—601, 612, 625, 628, 638, 647.
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H.

I.

J.

I

r

Haarlem, 827, 341.
Henricus (fort), 44, 59, 201, 317, 786.
Hitoe, 17, 202, 283, 286, 288, 331, 349, 352, 461, 467, 470—471, 485, 516, 541—542, 544, 614, 

646, 652.
Hoetoemoeri, 440,470—471.
Holland en Hollanders, 9, 19, 201, 214, 250,253,257,271, 363,411,599, 680-681, 687, 690, 779.
Hooge Land (’t), zie Terra Alta.
Hoorn, 139, 173,185, 783.
Hoorn (kamer), 3.

Jacatra, 9, 11, 13, 15—17, 29, 32, 33—10, 47, 49—53, 58, 59, 61, 66, 71, 72,87—91,95, 97, 100, 
104,117—119,121—122,125,127, 131—137,140—141, 144, 147, 150,163—164, 168—169,172, 
176,178,182,184,186,188,191—193, 195—199, 202—203, 205—206, 208, 210, 214, 220, 222—
226, 230-231, 236—237, 241, 244—245, 247, 252, 257—258, 260—262, 265, 267—269, 271, 
273—276, 280—282, 286, 290—291, 299, 300, 302—306, 311, 315,318, 320,326, 330, 332—334, 
338—346, 349, 352—853, 355,358—359, 365—366, 368, 373, 376—379,381, 383,385,391—393, 
395—403, 408, 411—412, 415, 417—418, 420, 422—127, 434—435, 437, 441—441, 449, 455— 
456,460—464, 466, 471, 473, 477,479—480, 482, 487,489—490,492—500,502,504—505,509— 
512, 516, 520, 533—538, 541, 544—516, 548—564, 566—567, 569—580, 583—589, 591—594, 
596—603, 605—607, 612—614, 616—626, 629—633, 638, 610, 642, 645,953,655,658,064—665, 
667—674,679—683, 685—687, 691 — 691. 696, 699—706, 708—713, 715—717, 722—730, 735— 
737, 740—742,744—747, 749—756, 759—761, 763—775, 777—779, 781—786.

Jambi, 13,15,16,18,21,27,88, 41,62, 78, 81, 86,-92, 94—98, 100, 103, 110,118—121,126,130— 
131,141—143,146, 149—151, 153—157,160,164—166, 170, 179,199, 216—217, 219—221,221,
227, 229, 231, 241—244, 248, 251, 253—256, 258, 262, 264—267, 269, 271,274, 285,295, 299, 
300, 305—309, 311, 313, 316, 329, 331, 333—335, 357, 359, 367, 369, 378—379, 383, 385—389, 
391, 393, 403—406, 408—409, 411, 415,417—119, 424—126,440, 443—445, 454, 457, 465, 471, 
487—490, 493, 502,511—512, 544, 556, 559, 562—563, 569, 571—573, 575—576, 578—480,582, 
588, 594—598, 602—606, 628-633, 641, 665, 667—671, 694—695, 705—706, 708, 711—714, 
720—722, 738, 741-74-1, 748—749, 754—756, 761, 770—772, 779—780, 782, 784—785.

Japan en Japanners, ook in den Mal. Archipel, 1, 4—11, 27, 33, 37, 52, 78, 82,86,88,89,95,98— 
118, 122, 128—129, 155, 160, 166, 170, 176, 190,221,228—229,232—236,238—241,322,324, 
340, 346, 361, 363—364, 367, 368—372, 418, 460, 46f—465, 475,478,492—493, 512, 515, 522, 
534, 436, 538—540, 544, 546, 553, 557—558, 560, 562, 569—571, 573, 577—578, 588—589, 595, 
598, 602, 608-609, G12, 616, 618, 643, 645, 650, 651—655, 663, 689, 691—692, 707, 718-720, 
723—724, 726, 729, 732, 735, 745—746, 719 -750, 764, 775—776.

Indië en Indiërs, 5, 7, 9, 25, 27, 34,53, 66, 74, 95,142,174,180,187, 200,209, 213—214, 228, 231, 
300—301, 379, 387, 402, 405,426, 432,439,465,471, 486, 511, 523, 538—539, 571,583,661,675, 
681, 689, 693, 730, 758.

Indië (kust van, = kust van Malabar), 83.
Indragiri, 91, 94, 120, 143, 152, 222, 224, 244, 249, 251, 264, 266, 308, 390, 395,402,406—410, 

415, 425, 457, 488, 490, 512, 544, 588, 597, 602, 605—606, 631, 665, 669—671, 695—696, 706, 
721, 741—742, 744, 754—756, 781.

Indrapoera, 215,259.
Italië, 78,404.
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K.

L.

Kaliamata, 545, 547, 589, 548.
Kambclo, 20, 56, 69, 71, 112, 129,133, 189, 283, 286,288, 331, 440, 461, 467,479, 516—517,522—

523, 614, 646, 648, 652. (
Kampar, 390, 395, 402, 406—410, 415,425,457, 488, 490, 597.
Kedah, 101,254, 560.
Kelang, 472, 616.
Kendal, 140, 401, 774.
Klingen, 174—175,179, 193, 304—305.
Koempih (Moeara), 488, 595.
Korea, 108.
Krakatau, 496.

Lamcnjuta, 215.
Lampongs (de), 617 — 618.
Land uk, 139,319, 380.
Larantoeka, 635.
Lariko, 611.
Laskars, 739.
Lassom, 206—207.
Latocoly, 611.
Lequco Pequono, 102, 113, 238, 717—718, 720, 732.
Losidi, 440,461,517, 646.
Ligor, 226, 229, 236, 238, 362—363, 689, 702, 708, 711, 756, 758.
Lingga, 121.
Lisabata, 608.
Loehoo, 20, 56, 69, 74, 129, 133, 283, 286, 288, 331, 440,459, 461,467, 469—471, 485, 516—517, ’ 

522-523,511—512, 544, 614,646, 648, 652.
Londen, 679, 681—682, 684, 689 — 690, 694, 712.

Japara, 1, 16—18, 22—24, 30,31, 35—40, 45, 47, 53, 57, 61—63, 66, 72, 75—80, 86, 95, 116—117, 
136, 139—141, 145—150,152,155,167, 176—177, 180, 183, 189, 191, 193, 198—199, 202—208, 
218, 222, 225, 242—247, 255, 265—266, 268, 277, 279, 290, 295, 298,305,310—311,316,320, 
329—330, 335—336, 345, 317—349, 352—353, 355, 357—360, 379, 382, 384—386, 388, 401, 
411—414, 416, 418, 420—422, 424, 427—428,435, 440, 444, 449—450,452,454-455,458—461, 
464, 466, 469, 571, 476, 479—183, 486—490, 500—506, 536, 551—554, 556, 558, 561, 563, 568, 
572, 579—580, 596, 603, 605, 607, 633, 641, 651, 666—667, 699, 701, 774—775, 780.

Java en Javanen, 9, 26, 35, 36, 40, 45, 55, 57, 64, 72, 73, 75, 80, 90, 98, 127,135—137,140,144, 
153—154, 168, 170, 173—175, 179, 193, 200, 203, 205, 228,251,265,267,274,281,293—294, 
319—320, 830, 332, 337, 347—348, 356—357, 861, 367, 384, 390, 396,402,440,442,445,453, 
455, 461, 468,484, 491—492, 494, 496—197, 499, 500, 502, 506, 511—512, 515—516, 518, 520— 
523,'526, 534—535, 538, 542, 551, 556, 559, 561—562,565,570,580,583,599,611,621—623,643, 
616, 656—657, 659, 661, 678, 701, 708, 738, 779.

Java Mayor, 136, 501.
Jemen, 737.
Johor, 14—17, 21, 35, 70, 87,92—97,101—102,118, 126, 130—131,152, 155,160,231,255,391, 

391, 396, 402, 406—410, 457, 484, 488, 579, 597, 741, 784.
Jortan, 35, 57, 64, 65, 79, 81, 90, 311,329, 335, 349, 355—360, 379, 384, 388, 402,408, 467, 500— 

501, 503—506, 572, 547 - 550, 579, 593, 603, 634, 641—642, 666, 695, 708, 712, 780.
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Lontor, 193, 257,279—280,295, 119, 440, 452,474, 478, 480, 508, 621, 647, 676—677.
Luchuy, 279.
Lucipara, 252, 256, 311, 336,3S6,389, 579—580, 598.
Lucipara (engte van), 579—580.

f!h

M.
Macao, 1, 7,12,14,17,19, 24, 26, 63, 66—68, 70, 71,82, 83, 9-1, 102, 107,110,113—114, 122,128— 

129, 138, 144,146,149—153, 155—157,161,163,170—171, 229, 236, 238-240, 321, 364, 534, 
714, 716—718, 726, 732—733, 781—782.

Madagascar, 186,353,471, 479, 638.
Madoera, 64, 355, 357, 401—402, 501—503, 515, 519, 521, 524, 512,517—548, 550, 556, 586, 620.
Magclhaens (straat van), 37, 133.
Magellaansche Compagnie, 298, 341, 313.
Makasser en Makassaren, 5, 10, 12, 28, 29, 32—36, 40, 45, 57, 72, 73, 79,135,177, 193, 218, 266, 

283,288, 295, 308,331, 340, 312, 344. 318, 357, 396,402, 409—410,416,418, 427, 433-131, 143, 
450, 455, 458, 461, 484—135, 489, 501, 503—501, 522, 536,551,558, 572, 579—580, 592, 599, 
606, 628, 631, 633, 615—646, 665, 672, 707, 711, 713, 720. 722, 741,761,770, 774, 782, 781.

Makjan, 26, 175, 183—184, 284, 296, 314,463-464, 526, 528—529, 542, 541, 546, 588, 592, 609, 
648, 765.

Malabar (kust van), 83,218.
Malajoe, 26, 31,109, 136,187, 419, 440, 450, 457,459, 461, 466, 470, 525—526, 542,514—517,588, 

590, 623, 648, 651,656.
Malaka, 1, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 28, 32—38, 41, 45, 52,56,62, 63, 66-68, 70, 71, 83, 84, 93, 96, 

103, 110, 112, 114, 118, 120, 122—128, 130,138, 141, 146,149—153, 155—157, 161, 164—166, 
169—170,176,178,180, 183, 186, 191, 212—213, 223, 242—245, 248, 254—255, 2G3, 265, 268, 
270, 293, 295, 304, 306—308, 311,362, 389, 393,395, 408,444, 481, 573, 579, 599, 603, 606, 627,
632, 646, 710. 774—775, 780—782, 784.

Malaka (straat), 46, 53, 71, 83,128, 178,216—217, 461, 595, 597, 621, 627, 682, 778.
Mateiers, 37, 55, 92, 98, 117-118,162,174—175,179, 193,214,244,249,260,308, 390,402, 112, 

580, 652, 693.
Mallemans-eiland, 515, 519, 521, 524, 542, 547—548.
Maloea, 318.
Mangelagi, 186.
Manila, 4, 9, 24, 28, 46, 52, 54, 56, 70, 83,87,92,93,96, 102—103, 107, 110, 126—127, 131, 141, 

143, 146, 164, 169, 177, 179—180, 228, 234 , 240—211, 218, 257, 273,285,288,297,300—301, 
308, 310, 313—314, 321—324, 336, 371, 407 -408, 419, 438—439, 450, 453, 460, 466,468, 478, 
493, 513,522,526, 534, 536—538, 546, 549, 558, 578, 591,618, 613- 614, 653, 655, 704, 714,716, 
719—720, 723-726, 731, 733—735, 749.

Manipa, 185, 189, 288, 611, 646.
Marico, 589,591,648.
Masoelipatnam, 46, 216, 291, 294, 303, 446-447, 451,471, 619, 753.
Mataram, 18, 76, 77,86, 98,130, 137. 140,146, 177,198-200, 203, 206—208, 211,268, 309,383— 

385, 411, 413-414, 416, 421—422, 424, 428, 436, 411, 413, 449, 454,460,481—483,486,489, 
501, 503—504, 536, 551, 574, 576, 579—580, 592, 599, 603, 605—607, 612,617,620,628,631,
633, 641, 651, 665, 672—673, 687, 699—701, 707, 711, 711, 716, 720,722,741, 744 — 745,749, 
759—763, 765, 770, 772, 774, 776, 784.

Matheney, 635.
Mauritius, 39, 45—47, 51, 53, 60, 61, 67, 89, 95,110, 112, 119, 638, 737.
Meaxuma, 113, 714, 718.
Meliapoer, 448.
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O.
Obi, 519—520, 523.
Oeliasors (de), 609.
Oma, 471.
Onrust, 456, 567.
Ontong Java, 178, 455—456.
Oostende (baai van), 469.
Oostende (pas van), 485.
Orionten, 419,438.
Ormus, 130.
Ortattan, 194, 278—281, 332,475, 480.
Ottong, 4, 9, 24, 107.
Ou wondender, 646.
Ouwer (Poeloe), 689.

Molinde, 351.
Mi au, 643.
Middelburg, 347.
Minangkabauors, 87, 119, 143, 152, 222, 250, 309, 407, 409, 604.
Mindanao, 589.
Mocha, 181, 211, 218, 285, 295, 324, 337, 625, 643, 645, 654, 657, 659, 664, 673, 689, 692,701, 

736—738, 769.
Molukken, 1, 4—11, 14, 18,19, 23—26/28—32, 34—38, 42, 46, 49, 51, 53, 55, 58—60, 6-1—74, 78, 

79, 81—85, 88, 90, 93, 100, 105, 112, 115, 118—122, 124—128,131—136,138,143—146,150. 
153, 157—158, 161—164, 167—169, 171—176, 179—192, 197—199,207,210—214,217—218, 
221, 228—229, 257, 265, 277—278, 282—286, 290, 294—296, 299,301,304,306,311—316,321— 
326, 330—333, 336—343, 347—348, 350—353, 361, 364, 367—369, 385, 398,404,407,418—420, 
429, 438—410, 445, 450, 452—453, 457—458, 460—462, 465, 467—468, 475—476, 478,481,484, 
492, 198, 508, 511—515, 518—531, 533, 536—538, 510—541, 544—546,551,553,558,561,570— 
572, 577, 580, 586, 588—593, 608, 611, 618, 620—622. 611, 6-13—650, 652- 653, 656—657, 659, 
661, 661, 668, 675 -678, 704, 715, 721, 725—727, 735, 738—739, 716—750, 772, 775—777, 783.

Monopye, 595, 598.
Moorcn, 46, 80, 134, 215, 250, 263, 271, 287, 351, 353, 375, 393, 405, 408,417, 427, 430,432, 437, 

443, 448—449, 454, 470, 479, 483, 488, 490, 540, 569, 586, 604, 608—610, 614.
Mozambique, 353.

N.
Nagasaki, 1,7, 12, 102,111, 113, 171,238, 321,364,714,716—718, 726, 733.
Nassau (fort), 50, 51,193, 196, 19S, 205, 257, 278, 281,440, 478, 507—508,514,533—534,619,647. 
Nederland en Nederlanders, 8, 9, 23, 74, 85, 154, 164,185, 213, 221, 234, 243, 270,278,288—289, 

297—298, 302—303, 317, 325, 346—347, 370, 373, 376, 379, 387, 393, 411,426,434,451,460, 
472, 486, 518, 523, 532, 540, 542—543, 518, 550, 578, 580, 583, 587, 607, 611, 613, 615, 618, 620, 
621, 638—639, 647, 661, 674—675, 679—682, 684, 688-690, 691, 714, 716—720, 723—725, 
730—732, 734, 740, 766, 771, 779, 782—783.

Ncgapatnam, 448.
Neira (Banda), 479, 621, 647, 651.
Noesaloet, 608.
Noesatella, 611.
Noorwegen, 719.
NovaGuinea, 177.
Nova Spangia, 70, 107, 128, 644.
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P.

/

Q.

R.
Rammekens, 273.
Revengie (fort), 282,508,533, 619, 617.
Riouw, 621.

Qualanior, 121.
Qualatring, 121.
Quainers, 87,222,250.
Qtieda, zie Kedah.
Quinam, 241, 363-36-1, 367,370—372.

Pahang, 336, 394.
Palembang, 16, 120, 143, 152, 170,220—221,231,244—245,219,255,261,266,268,309,321,348, 

390, 407, 534, 574, 576, 579, 598—599, 606, 628—631, 633, 669, 671, 722, 741, 743, 769—771, 
784—785.

Palembang (rivier van), 395, 629.
Palembang (straat), 252, 383—384, 588, 595, 598, 602, 627, 630—632, 635, 716, 720, 722, 740— 

741, 745, 770.
Paliakato, 46, 163, 211, 294,296,299, 301, 301—305,448, 451, 583,767.
Pandjang(Pooloe), 178, 260,491, 640—641, 652, 655—663.
Parijs, 419.
Pasoeroean, 65, 77.
Patani, 1,4,5, 8,10, 11,13, 52,78, 88, 98—103,105,110—116, 120,122,129,162,226—238,240— 

241, 265, 2S5, 310, 322, 335—336, 360, 362—364, 367, 371—374, 387, 416—118,423, 425-426, 
440, 447, 455, 466, 469, 478, 491—492, 499, 502, 505, 512, 522, 534, 536—537, 552—553, 555, 
557—558, 560—563, 569, 571—580, 588, 591—.596, 598, 600, 602, 614, 616, 618, 620, 628, 630, 
633, 645, 653—655, 685,688—689, 691—693, 702—703, 705—714, 716—717, 720, 722,729,733, 
741, 743,745, 754—759, 761, 776,7S0, 781.

Paternosters-eilanden, 547,642, 665.
Pedir, 627—628.
Pcdro Blanco, 781—782, 784—785.
Pegu, 620.
Perzië, 130.
Petapoeli. 46, 54,211.
Philipijncn (de), 643.
Plymouth, 141.
Pocloceri, 298,303.
Pommeren, 783.
Pontang (hoek van), 591.
Portugal en Portugeezen, 2, 8, 9, 12, 15,28, 40, 45, 57, 61, 64, 73, 88, 89, 91, 96, 101, 105, 110— 

114, 118, 125, 130, 138, 142—144, 152, 154, 158, 160, 163, 165, 203—205, 217—218, 240, 243— 
244, 250—251, 254—255, 261—265, 269—270,299, 304, 306, 308,310, 318, 336, 356, 363- 361, 
375, 389, 394—395, 402, 404—405, 407—408, 410, 426, 433, 437, 448, 452, 462, 485, 488, 501, 
503—504, 514, 532,535, 541, 560, 563, 576, 580, 592, 599, 602, 606, 628, 631,633 -635,665,672, 
710, 713—714, 717—719, 722—723, 726, 739, 741, 761, 770, 774, 781—782, 784.

Priaman, 35, 47, 53, 122—125, 132, 158—160, 170, 210, 215, 231, 259—261, 268, 273, 331,351, 
359—360, 374-378, 397, 399, 449—451, 512, 595, 600, 616, 625—626, 628—630, 681—686, 
696—698,723, 738—739, 750—753, 778.
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Roosa, 589.
Rotterdam (kamer), 255.
Run (Poeloc), 66, 68, 193, 196, 257,279, 285, 295, 325, 312, 344, 398,419,439—440,462, 467,480, 

646, 651, 777.
Rijsel, 783.

Saboegoe, 25, 136, 465, 650, 765.
Sabon (straat), 254, 627, 781, 784—785.
Sada, 186.
Sammer, 646.
Sanbor (kaap), 113.
Sangora, 4, 5, 99, 110, 113, 230, 240, 361, 363—361, 367, 373, 557, 561,577,689,702,708,710, 

712—713, 756, 758.
Satsuma (kust van), 718.
Selamma, 193, 119, 474, 532, 621—622, 647.
Semarang, 411 — 412, 416.
Siam, 1 6, 10, 11, 13, 86, 88,98—102, 104,110,162, 214, 223, 228—230, 233, 241,24S, 335—336, 

360—367, 371—372, 387, 391, 447, 561—562, 571, 573, 577, 579—580, 582, 628, 633, 651, 653— 
655, 685, 689, 691—693, 702-703, 708, 710—713, 720, 722, 741, 745, 750, 754—761,784.

Siau, 24, 196.
Sicilië, 419.
Silebar, 122, 215—218, 258—259, 263, 450-151.
Singapoera, 131, 134, 119, 163, 169—170, 781—782.
Singapoera (straat), 781, 784—785.
St. Helena, 271.
St. Malo, 298, 303, 338, 346, 353, 386, 393, 399, 141, 143.
St. Thome, 291, 301, 336.
Soekadana, 85, 138—140, 145, 118, 261, 275—276,318—319,380—381,411,444,489,551—552, 

563, 579, 588, 628, 633, 672—673, 741,759, 761, 764—766, 775, 784.
Soenda (straat), 254, 298, 191, 496—198, 535, 559, 561, 571, 573, 586—587, 595, 614,620,630, 

633, 663, 689-690, 691, 696—697, 716, 779.
Soerabaja, 35, 57, 64, 80, 177, 207, 356—357, 182, 503-505, 548—550, 579, 593, 617, 628, 633, 

611,700, 741,776, 784.
Solok, 523, 512, 544, 516, 619.
Solor, 2, 7—9, 26, 42, 41, 50, 52, 59—63, 66, 172, 176,201—205,317—318,326,401—402,427, 

130-434, 410, 451, 460, 473, 499, 50J, 506, 512, 534, 536, 545, 550, 562, 608,633—637,645, 
665, 785—786.

Soja, 472.
Spanje en Spanjaarden, 8—10, 15, 27, 40, 45, 57, 61, 64, 73, 87, 96, 105,112, 114,124—127,132, 

141, 154, 158, 160, J63—165, 169—170, 173—174, 183,187,203—205,217,240,244,254,265, 
270, 288, 301, 310, 312, 318, 386, 356, 375, 402, 410, 426,138, 439, 452, 462, 479, 485, 501, 503— 
501, 532, 563, 580, 592, 599, 601, 606, 628, 631, 633, 614, 655, 665, 672, 713, 718, 722—723, 726, 
739, 711,761,770, 774, 780, 782, 781.

Spiritu Santo (kaap), 613—614, 652, 655, 676, 701, 715, 732.
Sumatra, 16, 51, 122, 124, 129, 144, 151, 159, 170, 173, 258—259,285,450,496,597,679,681— 

682, 681—685, 690, 778—779.
Surate, 3, 9, 21,27, 125,129 -130, 114, 153,171, 211, 218—219, 264, 267, 273, 285, 295, 298, 310, 

324, 337, 318, 352, 371, 374, 380, 419, 425, 445—447, 453—454, 463,493, 540, 595, 620,625,6-43, 
615, 654, 657, 659, 661, 683, 689, 692, 701, 736—788, 769, 776.

Swarten, 580,613, 628.
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T.

V.

W.

Z.

Versche rivier, 73,178,273,424,455.
Vlaamsche banken, 347.
Visagapatnam, 619.
Visiapoer, 162.
Vlakke Hoek, 122.
Vlissingen, 273.
Vuurland, 164.

Wajer, 646.
■Wezel, 27.

Tacomi, 26, 184, 465.
Tafelbaai, 217.
Tafasoha, 463, 528,588, 590, 592.
Tagoe, 607, 687.
Taliabo, 465, 523, 525,542, 544, 546.
Tandaya, 648.
Tandjong Salang, 254.
Tegenapatnam, 54,213, 216—217, 581.
Telucco, zie Toloeko.
Tenasserim, 228, 361, 367, 447.
Ternate en Tematanen, 129,133—134, 164, 172,175, 210, 257, 312, 314, 419,410,450, 457, 462 — 

463, 470,472, 522, 542, 544—545, 547, 589—590, 592, 610, 618—619, 652, 765.
Terra Alta, 172, 204—205, 318,547, 612, 665.
Terra Australis, 164.
Texel, 3, 61.
Tidore en Tidoreezon, 126—127, 131—134, 163—161, 169, 173—174, 178, 183—184, 187,257, 

284, 296, 312,440, 460, 462, 466, 589, 726, 765.
Tikoe,47, 53, 88,122—125,129,144,158—160,170, 215,231,273,351,374—378,397—399,449- 

452,497,512,535,595,600,616, 618—620, 625—631, 633, 668, 682—686, 690, 692, 696—698, 
723,73S—739, 750—754, 778—779.

Timao (Poeloe), 86, 131.
Timor, 43,44, 57, 63,89,100, 105,118,129,172,192,201—205,234,316—317,326,427,429—432, 

440,454, 473, 479, 550, 562, 572, 582, 634,-637, 709, 785—786.
Tinaro, 338.
Tirepopelier, 46, 211, 213, 291—292, 296-297, 302—305,444, 448, 451.
Toeban, 35, 207, 311,357, 401—467.
Toloeko, 545.
Trang, 101.
Tsiampa, 570,577.
Turken, 737.

Zeeland (kamer), 3,171,249, 301,347, 381, 600.
Zuidzee, 128, 674.
Zutphen, 783.



REGISTER DER SCHEPEN.

A.

B.

i

C.

Aeolus, 9, 12, 14-16, 26, 91, 181 — 182,191, 208, 211, 223, 228, 438.
Amboina, 785—786.
Amsterdam, 3, 27, 66—71, 73, 75, 145, 156, 172—173, 185, 210, 219, 302, 587—588, 620, 637, 645 

—646,651, 657, 659, 676, 726, 737, 777.
Arent, 145, 167, 172, 177, 185, 192, 198, 204, 206—207, 260—262, 266—268, 271, 288, 292, 351, 

355, 358, 378, 413, 417, 420, 422, 429,431,435, 451—455, 500, 506, 512, 586, 588,608,633—635, 
637, 744, 649, 651—652, 657—658, 767, 777.

Ceylon, 9, 17, 32, 37, 330, 334, 346, 391, 393—394, 692, 721, 738, 743, 749.
China, 726.
Cleen Amsterdam, 588, 590—592, 602—603, 605—606, 608, 629, 631, 666, 695, 705, 721, 769, 771 

—774.
Cleen Enckhuysen, 17, 19, 21, 61—63, 66—71, 75, 76, 79, 118, 268, 330.
Cleen Hollandia, 32, 33, 35, 37—39, 49, 50, 125—126, 131—135,139—141,115,147—149,155,167, 

170, 214—217, 261, 266—267, 271, 275—276, 318—319, 380, 415, 423—426, 455,490, 494, 509, 
511—512, 515, 522, 519,553, 555, 539, 560—563, 569—571, 573, 707, 759, 778.

Cleen Vlissingcn, 85, 86, 88, 92, 95, 119, 121, 125, 143,116, 220—222, 231,211, 244, 252, 254, 266, 
307, 355, 358, 386, 403, 408, 415, 437—438, 415, 449, 451,455, 497.

Cloo/ (Engclsch), 711, 743, 745—746.

Banda, 4, 46,48, 49, 51, 60,110, 327.
Bantam, 313, 321, 323—329, 343, 439, 618.
Bantam (Nieuw), 171—172, 185—186, 188—189, 191—192, 199, 200, 202—203, 206—20S, 641. 

651—652, 655-663, 688, 696-699, 701, 703 -705, 723—725, 728, 731—732, 735.
Bantam (jonk), 41.
Beer ^Engelsche), 618, 620, 631, 689—690, 692, 703—704, 712, 721—722, 742—743, 754, 771, 

778—779.
Bergcrboot, 98, 100, 118—119, 125, 129—130, 113, 116, 119—151, 153, 155—156, 160, 164—166, 

170, 219—220, 222—221, 231, 238, 241, 219, 252, 254, 262, 261, 266 — 267, 307, 333—335, 351, 
385—386, 388—391, 393, 395—396, 404, 106—407, 416, 425, 440, 454, 487—488, 495, 499, 501 
—502, 507, 511—512, 534—535, 556, 569—571, 573, 575—578, 588, 594, 600, 618, 641, 645,657, 
661,676,688,707,777.

Bima, 514, 531, 608, 610.
Brack, 351,353,401,412.
Buil (Engclsch), 675, 679—681, 681- 686, 689—690, 691, 696—697, 699, 701, 714, 716—720, 724, 

731—732,716.
Bye (Engclsch), 697, 723.
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D.

E.

F.

G.

I

H.

Firando, 715.
Fortuyne (jonk), 103, 105,111,117, 129,136,167, 172,185,191, 205—207, 234.

Dcfcns (Engclsch), 295.
Delft, 4, 46,48, 51,110, 141, 144,162,439, 452—453,468, 476, 487,490,499-502, 511—512, 538, 

556, 562,716.
Diamant (Engclsch), 779, 781—7S2.
Dolphijn, 82, 85, 302, 438, 447, 452, 497, 588, 593, 617, 629, 631—632, 667—669, 671—672, 684, 

695, 705, 721, 743,749, 777, 779—782.
Dordrecht, 587—588, 620, 626-627, 629—634, 636—638, 657.
Dragon ^Engclsch), 618,620, 631, 690, 692.
Duyve, 259, 264,285,293,298, 300, 303—304,310, 324, 445, 447.

Haerlem, 714,716—720, 723—724, 731—732, 735.
Halve Maen, 16, 18, 21, 27, 42, 87, 88,92, 95, 119—121, 125, 142—143, 146, 220, 242, 248, 252— 

254,256,330,334, 355, 358,378—379.

Eendracht, 171, 217,221,228,231,234,266, 274,283—286, 288, 302, 306—308, 331, 410, 427, 433, 
438,484, 587, 600, 664, 679, 746—749.

Eenhoorn, 346,438,453, 587, 620, 634.
Elisabeth (Engclsch), 714,716—720, 724, 731—732.
Enckhuysen, 3, 5, 7. 8,10—13,19, 27, 28,33, 58, 73, 78, 95, 100,101—107,118, 129, 141, 141, 157, 

159—160,173,185,215, 218, 234—235, 257—259,274, 279, 285, 302, 307, 327—328, 366, 438, 
583,587, 619—620, 685, 779.

Engel, 3,37,42—46,48,49, 51, 52, 59, 61, 63, 65,311,315—316,323,368,138-439,152,463—461, 
467,492,507—509, 511—514, 531—533, 542, 569—571, 573, 575—578, 586, 588, 594, 600, 608, 
618,620, 653—655,683, 707, 711, 717, 726.

Expeditie (Engclsch), 618, 620, 631, 641, 644, 649, 651,690, 692, 726.

Galiasse, 98, 100, 118—120,122,125—126,129—130, 170—171, 226—227, 230 -231,233, 236— 
238,259,321, 363—364,369—370, 372,438, 493, 534, 537, 618, 652, 745, 754—756, 759—761.

Gelderlandt, 4,46—48, 51,53,60, 110.
Geünieerde Provinciën, 4,46,48, 51, 60, 61, 110.
Goede Fortuyne, 315, 325, 331, 333,337, 339—341,343—814, 346, 350, 380, 387,438,453,487,600, 

664, 679.
Goede Hoop, zie: Hoop.
Gocs, 34,37,45,47,48,51,52, 91, 210, 228, 294.
Gouden Leeuw, 171, 208—209, 215—218, 220, 243, 255, 291—293,295, 299—304, 307—311, 331, 

334—335,337—338,409,425,437,444,454, 465, 469, 475, 488, 492, 496, 511—512, 587, 613, 
620,634.

Groene Leeuw, 21, 27, 302, 320, 326—327, 429, 435, 452, 451—455, 460, 500, 506,586, 588, 608, 
633—637, 761—766, 777, 785—786.

Groningen, 785.
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J.

Leeuw met Pylen, 4, 33, 45, 51, 238.

M.

N.

Maen, 14, 15, 17, 19, 21, 26, 313, 358, 368,438 -439, 455, 460—161, 471, 618, 651.
Maen (Nieuwe), 338, 310—341, 344—352,868, 438—439, 618, 613, 653, 662, 676, 726.
Macn (Engelsch), 724—725, 728, 731—732.
Mauritius, 3, 27, 47, 53, 61,63, 70, 71, 75,142, 302, 419,438—439, 449, 452—453, 716.
Medemblick, 376, 775, 778.
Middelburch, 14, 15, 17, 19, 21, 26,75—77, 145, 149—151,155—156, 164,170,183,264,295,298, 

310, 324, 445,447.
Morgensterrc, 257, 278, 287, 295,435, 439, 514, 521, 523—528, 569—573, 575—576, 578, 588, 594, 

600, 611,641, 649, 651,657, 661,688, 707, 777.

Nassau, 3, 21, 27, 122, 125, 181, 185—186, 211, 217—219, 256, 258, 268, 280,283, 2S6, 298, 326— 
327, 342-343, 420, 439, 452, 467, 501, 512, 549, 566, 568, 588, 595, 597, 602, 605, 669, 672 — 
673, 761. — Prijs van dit schip: 512, 588.

Neplunus, 17, 22, 26, 32, 34, 35, 37, 45, 64, 66—71, 75, 79, 81, 186, 145,149—151,154—157,159, 
161—162, 161, 166, 170,187,209,214,216—217,220, 291—292,300—301,304,339—341,343— 
347, 319, 358, 139, 152, 457—458, 462, 467—468, 473—475, 479, 483,485,489,509,512,531, 
547, 566, 568, 641, 615, 657, 661, 700, 777, 779.

Jacatra, 1, 2, 5, 102—103, 105, 107, 113, 220, 232, 235, 248,252—254,258,263—264,266,334, 
347, 349, 359—360,263—364, 367, 378—374, 383—386, 537, 494, 59-1, 597—598.

Jager, 268, 316—317,385, 388, 390—391, 393, 440, 454, 487, 490,492—493,499—501,503,507, 
511—512, 515, 522, 534, 547, 569—571, 573, 575—576, 578, 588, 595, 602—603, 605, 665, 668, 
670, 694—695, 741, 743—744.

Jambi, 87,92, 95, 119,121, 125, 136,138—140,142.
James, zie Royal James.
Jortan, 415, 499 ,635, 777, 784.

Hart, 141, 147, 151, 162, 171—172,188, 302, 452, 497,499, 535, 542, 547, 553,556, 583, 586,588, 
608, 618—619, 679—685, 690, 694, 696—699, 723, 750—753. — Prijs van dit schip: 542, 556.

Hasewindt, 6,18, 27.
Hector (Engelsch), 88, 122.
Hollandia, 3, 17,19, 21, 26, 80, 145,167—168,171, 182,1S9, 198—199, 206—207.
Hollandsche Leeuw, zie: Roode Leeuw.
Hondt (Engelsch), 572, 575, 594, 600, 618, 620, 641, 643, 657, 661—6C3, 665, 676, 688, 707.
Hoop, 17, 22, 25, 26, 32—39,49, 50, 240, 562, 587, 600, 656—658, 714, 716—720, 723—724, 731— 

732, 735.
Hoop (Engelsch), 714, 716, 720, 724, 731—732.
Hoop (jonk), 228, 234.
Hoorn, 17—19, 21—26, 33, 35, 37—39, 49, 50, 145, 167, 172, 185, 187, 189,192—197,199,202, 

206—207, 246—247, 278—280, 282, 286, 290, 305, 325—328,435, 439, 452, 474, 477, 480—483, 
507—509, 512, 514, 531—533, 542, 579, 586, 588, 594, 597—598, 612, 618—625, 645-6-16, 665, 
668, 671, 677, 694, 706.

Hoorn (Nieuw), 587, 601, 608, 611.
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O.

S.

I

T.

1

Orange, 3, 4, 46,48, 51,284, 286. 299, 587.
Orangcboom, 61, 141, 114, 162, 226, 231, 242, 248—219, 252—254, 256, 258, 265, 271—273, 285, 

302, 307, 438, 587—588, 595, 620, 630—631, 634, 637, 657, 665—666.
Osiander (Engelsch), 1, 10,100, 108,

Salomo» (Engelsch), 101.
Sampson (Engelsch), 572, 575, 591, 600, 618, 620, 745, 652, 6S8—689, 691 —693, 702, 707, 709, 

711—712, 760.
Schiedam, 775—776.
Schoonhoven, 778—779.
St Louys (Fransch), 347, 351, 353—354,393,400,457.
Si. Michicl (Fransch; door de Compagnie aangeslagen), 338—339, 346, 350—351, 353—354, 

386, 393, 400, 439, 441, 457—458,461—465, 468,480, 482—483, 185, 489, 514, 521, 523—528, 
531, 547,519, 588, 590—593, 600, 676, 723—726, 731—732, 735.

Sonne, 14,17,19, 21, 26,28, 321, 438.
Sonne (Oude), 285, 297, 363—864, 369—370, 372, 438, 492—193, 496, 499—506, 511—512, 534, 

537—538, 549,557, 588, 613, 640, 685, 729.
Sterre, 17,42,43, 63,100, 105,117,115,167, 172, 185,192, 204, 206—207.
Sterre (Engelsche), 620, 641, 645, 657, 661, 663-665, 676, 777.
Swacn (Engelsch), 259, 278, 287, 295,439, 618, 613,653, 662, 676, 726.
Swarte Beer, 27, 47,100,181, 209—211, 292,302—303,438, 447,452, 475, 582, 585, 619, 631,633.
Swarte Leeuw, 54, 98,102—104, 109,111,113,115, 118—120, 122, 129—130, 170—171, 195, 229, 

232—233, 235—239, 241, 250, 284, 286, 322, 336, 340, 360-361, 363, 365—369, 372—371, 438, 
440,477,491—494,499, 501—502, 505,511,520, 531, 531—535, 555—557, 559, 587, 654.

Taffasoho, 541—542.
Ternaie, 726, 747, 761—766, 775, 777.
Tholcn, 382, 398,419, 438—439,449,452—453, 587, 600, 605, 620, 700.
Trouwe, 167,171—172,185—189,191—192, 202—203, 206, 208, 416,439,452,490,511—512,514, 

518—520, 523—525, 528—529, 531, 533, 542, 549—552, 551, 564, 566, 568, 588, 723—725, 728, 
731—732, 785.

Tijger, 316—318, 402—403, 406, 408, 415, 454, 488, 490, 499, 542, 544, 546, 556, 562, 588, 610, 
633—637, 777,785—786.

P.
Palsgracff (Engelsch), 724—725, 728, 731—732.
Pepercorn (Engelsch), 699, 701.
Postpaert, 297—298, 302, 307, 342—343, 366,438, 587,620,642,673,700,750—751,753, 778—779.

h
I

i R.
Roode Leeuw. 285,297, 321, 336,368,438, 537.
Roos (Engelsch), 618, 620, 690, 692.
Rotterdam, 4,15,23, 29, 30, 33,47, 52, 53, 60, 61, 63, 70, 71, 142, 195, 102, 677.
Royal James (Engelsch), 445, 702—703, 707, 727, 735.

u.
Unicorne (Engelsch), 702—703, 707, 727, 735.
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V.

w.

z.

I

Zeelandt, 1, 2, 4, 8, 111,195, 217.
Zeelandt (Nieuw), 14, 17, 19, 21, 26, 77, 78, 82, 83, 86, 106, 118, 145,156, 172—173, 185, 210, 219, 

302, 587, 618, 684, 753, 768.
Zeeivolff, 397—398, 419, 439—140, 449, 451—453, 460, 497, 499, 556, 586, 588, 596—597,602,605, 

608, 618, 689, 702, 701—705, 707, 709, 711—713, 721—722, 745, 760.
Zierickzee, 315, 325, 331, 337, 839—341, 343—344, 346, 351, 357,359—360,365—366,368,373, 

400, 407, 419, 424, 438—439, 449, 451—453,460, 716.
Zuyder Eendracht, 179—173, 177, 185, 225, 228, 310, 312, 338, 346, 348, 387,439, 452, 457—458, 

462, 465, 467—468, 477, 483,485, 489, 512, 549, 553, 566, 568, 588, 639—640.

Valck, 145, 149—151, 155, 157, 159, 164, 166, 170, 177, 216—217,220, 231,241—244,252,254, 
262, 264, 266—267, 351, 374—378, 897, 399, 440, 450—451,492,501,503,505, 507,511—512.

Veere, 62, 63, 66—72, 81, 206, 438.
Vliegende Bode, 618, 652—653, 704, 714—716, 718, 720, 722, 728, 745.
viissingen, 3, 37, 45, 46, 48, 49, 51, 285, 295, 321, 324, 336, 368—369, 378, 418, 438—439, 537,618, 

627, 651.
Vos, 320, 326—327, 462, 467, 475, 513, 532, 537,542, 544, 546, 557, 609, 618, 653, 759.
Vrede, 716—717, 728, 743, 746, 748, 776.

Walcheren, 3,37—41, 45, 48, 49, 51, 58, 59, 80, 257, 268, 285, 288, 302, 307, 438, 587, 600, 612, 620, 
641, 645, 657, 661, 676, 776—777.

Wapen van Amsterdam, 3, 37, 45, 48—51, 58, 59, 145, 149—151, 155—156, 164,170, 176—177, 
185, 212, 225, 246—247, 277, 279, 283, 295, 305, 327, 422, 435, 439, 452, 460, 492,511—512,588, 
601,608, 612—613, 615—625, 644, 646, 651, 726, 773—774, 777.

Wapen
Wapen
Wapen

van Enckhuysen, 776.
van Haarlem, 452, 497, 535, 542, 547, 556,586, 608.
van Zeelandt, 226, 231, 242, 248—249, 252—254, 264, 266—267, 272,285,290,307,334, 

346, 438, 453, 587, 620, 736—737, 769.
Westvrieslandt, 176, 208, 217—218, 220, 222—223, 226, 229, 302, 587—588, 591, 594, 620, 630, 

634, 637—638, 657. — Prijs van dit schip: 597, 620.
Witte Beer, 27, 37, 45, 48, 49, 51—53, 60, 302, 338, 347,349,387,391—392,398,438,453,587, 

600, 656—658, 664, 666, 776.



DRUKFOUTEN.

BI.

n

51

n

n

w

n

r

„ 359
„ 501
„ 592
„ 616
„ 642

„ : Babo;
„ : Gouwenaar;
n : 1618;
„ : conne;
n : hooge landt;

lees: Martinus.
„ : desel-.
„ : Oliva.
„ : Pouti.
„ : Meaxuma.
„ : S'.
„ : Baba.
„ : den Dorst.

6 v. b.
2 v. b. 
2v. b.

15 v. b.
5 v. b.

17 v. o.
1 v. o.
5 v. o.

19 v. o.
12 v. o.
22 v. o.
23 v. o.

2 regel 
6

48
65

„ 113 
„ 140 
„ 242 
„ 312

7 v. b. staat: Marti us;
„ : desel;
„ : Cliva;
„ : Ponti;
„ : Meaxama;
„ : Pieter;
„ : Baua;
„ : den dorst;

lïl
w

„ 336 als bladzij-aanwijzing is misdrukt tot 236.
„ 336 regel 1 v. b. staat: Babo; lees: Baba.

„ : Baba.
„ : Gouwenaet.
„ : 1619.
„ : connen.
„ : Hooge Landt.


