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INHOUD.

Bladz.
xvnInleiding......................................................................................................

I. Brieven naar Patria (15 April 1627—18 Maart 1629)........................................................
15 April 1627.............................................................

Aankomst op Ilha de Mayo, 3. — Bejegende schepen, 3. — Bevrachte fluiten, 4. — Am
bassadeur van Perzië, 5. —- Schepen naar Indië te zenden, 5.

30 Oct. 1627 (particulier)................................................................................................................
Vertrek van Ilha de Mayo, 6. — Tafelbaai, 6. — Ambassadeur van Perzië, 7.—Engel- 
sche schepen, 8.— Eendrachtsland; imperfectie der kaarten, 9.— Aankomst te Ba
tavia, 9. — Stad en kasteel, 10. — Overdracht, 10. — Staat der Compagnie; Bamtam, 
10. — Ambassadeur van Perzië, 11. — Behoeften, 12. — Retouren, 12. — Balans, 
13. — Gebrek aan woningen en pakhuizen, 13. — Engelschen, 13.

30 Oct. 1627 (aan Frederik Hendrik).......................................................................................
Aankomst, 14.— Mataram; Bantam, 14.— Staat der Compagnie, 15.

9 Nov. 1627 (generaal).................................................................................................................
Aankomst en overdracht, 16. — Eisch, 17. — Retourlading, 17. — Schepen naar Indië 
tijdig te doen vertrekken, 19. — Suratte, Perzië, Mooha, 20. — Coromandel, 27.— 
Bengalen; de Denen, 29. — Sumatra’s Westkust; Atjeh, 31. — Jambi, 31. — Vaar
water van Malaka, 33. — Gevangen Portugeezen, 33. — Bocht van Patani, 34.—Siam, 
34. — Tayouan, 35. — Japan, 37. — Molukken, 40.— Amboina, 46. — Banda, 50. — 
Solor en Timor, 55. — Mataram, 55. — Batavia, 56. — Bamtam, 57. — Soekadana, 58. 
Generale boeken, 58. — Aangekomen schepen, 59. — Engelschen, 61. — Visite van 
de Molukken, Amboina, Suratte, 62.

lONov. 1627 ......................................................................................................................................
Jacques Specx.

6 Jan. 1628..........................................................................................................................................
Aangekomen schepen, 63. — Retourschip, 64. — Patani, 64. — Sumatra’s Westkust, 
64, — Coromandel, 65. — Amboina en Banda, 66. — Jambi, 68. — Japan, 68. — 
Tayouan, 71. — Chineesche roovers, 72. — Spanjaarden 73. — Bantam 74. — De 
Kerstdag, 78. — Navale macht, 80. — Behoefte aan volk, schepen en kapitaal, 80. — 
Bantarnmers voor do stad, 81. — Siam, 82. — Kust van China, 83. — Besluit, 84.

13 Jan. 1628 .....................................................................................................................................
Schip Vianen gestijfd, 84. — Bantam, 85.

24 Jan. 1628 ......................................................................................................................................
Aangekomen schepen, 86. — Chineesche roovers, 87. — Bantam, 87. — Vertrek der 
Engelschen, 88. — Coromandel, 89.

2 Nov. 1628 (aan Frederik Hendrik)............................................................................................
Bantam, 90. — Mataram; beleg van Batavia, 91. — Roode loop, 99. — Ternate, 99. 
Manila, 100. — Kust van China, 100. — Japan, 100. — Hindostan, 100. — Perzië, 101. 
— Engelschen, 101.

3 Nov. 1628 (generaal)....................................................................................... .....
Vertrokken schepen, 102. — Aangekomen schepen, 103. —Kust van China; Tayouan; 
Japan, 105. — Siam, 111. — Bocht van Patani, 112. — Vaarwater van Malaka, 112.— 
Jambi, 112.—Sumatra’s Westkust, 113. — Soekadana, 113. Rijstaanvoer, 113. —
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Engelschen en Denen, 113. — Suratte en Perzië, 114. — Coromandel, 118. — Solor, 
120. — Molukken, 121. — Amboina, 122. — Banda, 125. — Uitstaande schulden, 127. 
Bantam, 128. — Mataram; beleg van Batavia, 128. —Klacht over de hoedanigheid 

het uitgekomen volk, 130. — Navale macht, 131. — Gebrek aan lont, 131. — Eisch,van
131. _ Vrije handel, 132. — Molukken en Amboina, 133. — Retourlading, 135. — Ba
lans, 136.— Thuisvarende en overleden Raden van Indië, 136.

13717 Nov. 1628 ......................................................................................................................................
Aangekomen schepen, 137. — Sterfte onder het garnizoen, 138. —Voornemen van 
Coen, naar Amboina en Banda te varen, 139. — Adriaen Block Martsz., 139. — Ma
taram, 140.

10 Febr. 1629 .....................................................................................................................................
Mataram, 141, — Bantam, 144. — Sterfte onder het garnizoen, 145. — Voorhanden 
peper, 145. — Tayouan en Japan, 145.— Vertrokken schepen, 150. — Siam, 151.— 
Arrakan, 151. — Mocha, 151. — Perzië, 152, — Suratte, 152. — Vaarwater van Ma- 
laka, 153. — Gijsbert van Lodensteyn, 154. — Aangekomen schip, 154. — Engelsch 
schip de Maria, 155.

18 Maart 1629 .................................................................................................................................
Aangekomen schip, 156. — Siam, 156. — Ontrouwe dienaars, 157. — Vaarwater van 
Malaka, 158. — Mataram, 158. — Tayouan en Japan, 158. — Versterking van stad en 
kasteel Batavia, 164. — Engelschen, 164. — Varia, 165. — Ondienstige personen, 166.

18 Maart 1629 (aan Frederik Hendrik)........................................................................................
Mataram, 166. — Tayouan, 166. — Chineesche roovers, 169.

18 Maart 1629 (aan de kamer Zeeland)........................................................................................
Abuizen in overgezonden scheepsboeken.

18 Maart 1629 (aan de kamer Rotterdam)..................................................................................
Michiel de May er.

18 Ma Art 1629 (aan de kamer Enkhuizen)...................................................................................
Cargasoen.

141

155

166

169

170

171

II. Brieven naar verscheiden kwartieren (11 Oct. 1627—18 Sept. 1629) 
Naar Coromandel :
1627 Oct. 11 aan Marten Isbrantsz.............................................................
1628 Juni 14 „
1628 Juni 14 „
1628 Juni 14 „ Mousabeecq 
1628 Juli 
1628 Juli 18 „
1628 Aug. 11 „
1629 Mei 12 „
1629 Aug. 1 „
Naak Perzië :
1627 Oct. 11 aan den koning . .
1628 Juli 18 „ Huybert Visnich
1628 Aug. 11 „
1629 Aug. 18 „
1629 Aug. 18 „ Jan Jansz. Smit 
Naar Amboina:
1627 Oct. 27 aan Jan van Gorcum 
1627 Oct. 27 „ Philips Lucasz.
1627 Dec. 11 „ Jan van Gorcum

173

175
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29499 99
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7 „ Marten Isbrantsz. 335

37099 99

. 379 
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. 579

99 99
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1627 Deo. 27 aan Jan van Gorcum
1628 Febr. 18 „ „
1628 Maart 4 „ „
1628 Nov. 25 „ Philips Lucasz....................
1628 Nov. 25 „ de overhoofden van Hitoe
1628 Nov. 25 „ de raadkamer.....................
1628 Nov. 25 „ den predikant de Praet .
1628 Nov. 25 „ „
1628 Dec. 21 „ Philips Lucasz,
1629 Jan.
1629 Febr. 9 „
1629 Febr. 9 „ Halleni, zoon van kapitein Hitoe ..
1629 Maart 1 „ Philips Lucasz....................................
1629 Maart 9 „

Naar Banda:
1627 Oct. 27 aan Pieter Vlaok . .
1627 Oct. 27 „ Jacob Schram. .
1627 Deo. 11 „ Jan Jansz. Visscher
1628 Febr. 13 „
1628 Maart 14 „
1628 Nov. 25 „
1628 Nov. 25 „ Arent Gardenijs .
1628 Nov. 25 „ den Kerkeraad .
1629 Jan. 25 „ Jan Jansz. Visscher 
1629 Maart 1 „
1629 Maart 9 „
Naarde Molukken:
1627 Oct. 27 aan Jacquea Lefobvre
1627 Dec. 27 „
1628 Febr. 13 „
1628 Maart 4 „
1689 Jan.
1629 Jan.
1629 Jan.
1029 Febr. 9 „ Gijsbert van Lodensteyn 
1629 Maart 1 „
1629 Maart 9 „

229
241
24599

399
409
410

. 411
Wouter Melchiorsz. 41299

425
6 „ 44499 99

4529999

459
465
476>>

186
186
221
24199 9999

2469)99 99

41599 99

418
419
451
46099

4779999

187
22599

236
99 99

244
99 99

4426 „ Pieter Wagens velt 
6 „ Cornelis de Meyer 
6 „ Jan Noyen . . .

443
443
457
468

99 9999

478
999999

Naar Ternate :
1627 Oct. 27 aan den koning 192

4121628 Nov. 25 „
1628 Nov. 25 „ KitchilAli
1629 Jan.

9999

414
4406 „ den koning

Naar Solor:
1627 Oct. 27 aan Jan d’Horney .
1627 Oct. 27 „ Kitchil Protavi
1628 Maart 5 „ Jan d’ Hornoy .
1628 Deo. 15 „ „ „
Naar dic retourvloot:
1628 Jun. 9 aan Pieter de Carpentier

195
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247
424

99

230
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Naar Jambi:
1628 Jan. 9 aan Comelis van der Hoeff.
1628 Maart 7 „
1628 Maart 7 „ den koning . . . .
1628 April 21 „ Cornelis van der Hoeff 
1628 Juli 16 „
1628 Juli 16 „ den koning....................
1628 Aug. 14 „ Comelis van der Hoeff .
1628 Dec. 6 „
1629 Mei 22 „
1629 Mei 22 „ Jan Oosterwrjok ....
1629 Juni 9 „ Frans Adriaensz. de Vries 
1629 Juni 9 „ Cornelis van der Hoeff. .

Naar Makasser:
1628 Febr. 23 aan den koning.........................
NAAR PaLKMBAXG ï
1628 Maart 7 aan den koning..........................
Naar Tayoüan:
1628 Mei 18 aan Pieter Nuyts....................
1628 Mei 20 „
1628 Mei 23 „
1628 Juni 26 „
1628 Juni 26 „ den predikant Candidius
1628 Juni 26 „ Abraham de Mourcourt
1629 April 24 „ Pieter Nuyts ....
1629 April 24 „ de schepen ter reede 
1629 April 24 „ den predikant Candidius 
1629 April 24 „ Huybrecht Mytens . .
1629 April 24 „ Hendrick Cloet . . .
1629 Juni 15 „ Hans Putmans . . .
1629 Juni 22 „
1629 Juni 22 „
Naar Japah:
1628 Mei 18 aan Cornelis van Nyenrode 
1628 Mei 23 „
1628 Juni 26 „
1629 Juni 22 „
Naar Siam:
1628 Mei 23 aan Adriaen de Marees...............................
1628 Mei 23 „ Oya Berokelangh...............................
1628 Juli 18 „ Adriaen de Marees
1628 Juli 18 „ Oya Berckelangh...............................
1629 Mei 28 „ den apra van de Japanners .... 
Naar MaaoKLiPATNAM:

1628 Juni 14 aan Marten van Rossen en Barent Pietersz
1628 Aug. 11 „
1629 Mei 12 „

t
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INHOUD. IX
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Naar Paliakate :
1628 Juni 14 aan Cornelis van Sulensteyn 
Naar Arrakan:
1628 Juni 15 aan den koning.....................
Naar Subatte :
1628 Juni 15 aan Pieter van den Broecke 
1628 Juli 18 „
1628 Juli 18 „ Job Christiaensz. Grijph 
1628 Aug. 11 „ Mousabeeck .... 
1628 Aug. 11 „ Jan van Hasel.... 
1628 Aug. 11 „ Pieter van den Broeoke
1628 Aug. 11 „ Jan Jansz. Smit . . .
1629 Mei 12 „ Jan van Hasel....
1629 Aug. 1 „ „
1629 Aug. 18 „ „
Naar Boeton:
1628 Nov. 25 aan den koning.....................
Naar Poeloe Ai:
1628 Nov. 25 aan den koopman ter plaatse 
Naar Bantam:
1629 Febr. 10 aan John Hale.....................
1629 Maart 28 „ den koning.....................
Naar Ligor:
1629 Mei 8 aan den koning.....................
Naar Patani :
1629 Juni 1 aan Cery Paducka .... 
Naar Sumatra’s Westkust:
1629 Juni 1 aan Nicolaes Behoort. . .

305

309

310
354w )» ))
357
370
386
388

. 389 

. 518
583
586)) 79

. 409

419

. 459
481

538

. 540

543

Naar de schepen omtrent Tbgal:
1629 Juni 29 aan Adriaen Blook Martsz, 
1629 Juli 19 „
Naar Martapoeba:
1698 Juli 7 aan Orangkaja Retuadi Radia 
Naar Agiia:

566
57797 )> >y

. 571

5971.629 Aug. 18 aan Vapour..................................................................................
Instructiën aan :
1627 Nov. 27 Willem Wyntjens, naar Bantam..............................................
1627 Dcc. 11 Gregorius Cornely en Marten Jansz. Vogel, naar Amboina
1627 Deo. 14 Jan van Ilasel, naar Bantam...................................................
1628 Maart 9 Gerrit Brocckmans, naar Jambi..............................................
1628 Mei 18 Jan Hartmans, naar Tayouan..............................................
1628 Juni 15 Marinus Lowyssen, naar Arrakan.........................................
1628 Juni 26 Carel Liovensz., naar Tayouan..............................................
1628 Juli 
1628 Juli 
1628 Juli 
1628 Juli 
1628 Nov.

203
206
222
253
277

. 306
331
34218 de schepen naar Suratto en Perziö . 

18 Jan van Hasel, naar Suratto . . .
18 Jan Jansz. Smit, naar Perzië . . .
18 Willem Cunnigom, naar Siam . . 
3 de vloot naar patria..........................

345
361
373
394
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. 421 

. 446
1628 Deo. 15 Gregorius Cornely, naar Solor....................
1629 J«an. 20 Paulus Croock, naar Bandjermasing . . . 
1629 Maart 1 Ewout Spieringh, naar Amboina on Banda . 
1629 Maart 18 Hendrick Claesz. Jongh, naar patria . . . 
1629 April 5 Nicolaes Behoort, naar Sumatra’s Westkust
1629 April 24 Hans Putmans, naar Tayouan....................
1629 Mei 22 Frans Adriaensz. de Vries, naar Jambi . . 
1629 Mei 25 den secretaris van den Baad van Justitie. . 
1629 Mei 31 Gerrit Broeckmans, naar Patani .... 
1629 Juni 1 Adriaon de Marees, naar Sumatra’s Westkust 
1629 Juni 22 Willem Jansz., naar Tayouan en Japan . . 
1629 Juli 13 Paulus Croock, naar Sumatra's Westkust . 
1629 Aug. 18 Anthoni del Court, als opperhoofd in Perzië 
1629 Aug. 18 
Commissiên vaïï :

469
. 479

484
486

. 522
529

. 533
540
550
573
599
604„ als commandeur der schepen naar Perzië

93

1791627 Oot. 27 Philips Lucasz., tot het gouvernement van Amboina 
1627 Oct. 27 Jan Jansz. Visscher, tot het presidentschap van Banda 
1627 Nov. 4 Gillis Seys, tot het presidentschap der Molukken. .
1627 Nov. 10 Jacques Specx, tot vice-commandeur der retourvloot
1628 Febr. 23 Bartholomeus Claesz. de Wilde, naar Makasser . . 
1628 Juli

185
197
198
248

7 Hendrick Bruystens, tot den particulieren handel 337
1628 Sept. 2 Jan Gijsbertsz. Booneter, tot het gebied ter reede van Batavia . .
1628 Dec. 21 Hendrick Lievensz. naar Balamboang..............................................
1629 Maart 1 Marten Jansz. Vogel, tot den particulieren handel..........................
1629 Juni 10 Cornelis Willemsz. Bom, tot den particulieren handel.....................
1629 Juli

. . 393
429
473
549

i
2 Adolf Tnomasz. en Sebald de Wondereer, tot den particulieren handel . 570

Memoeiën voor :
1627 Oct. 27 Jan Jansz. Visscher
1627 Oct. 27 Gillis Seys . . .
1628 Juli 18 Jan van Hasel . .
1629 April 24 Hans Putmans . . 
Obders aan:

180
193
352
429

1627 Nov. 10 de vloot naar patria...................................................................
1628 Jan. 6 Gerrit Fredericksz. de Witt, naar patria...............................
1628 Febr. 1 de schepen voor Bantam.........................................................
1628 Febr. 13 schip naar Amboina...................................................................
1628 Maart 22 Jan de Coster, naar Kota Waringin....................................
1628 Mei 18 de schepen van Firando naar Tayouan gedcstineerd. . .
1628 Mei 23 schip over Siam naar Japan...................................................
1628 Juni 15 schip naar Coromandel..............................................................
1628 Aug. 11 schip naar Coromandel..............................................................
1628 A.ug. 11 schip naar Suratte...................................................................
1628 Nov. 17 schip naar patria........................................................................
1628 Nov. 25 schepen naar Amboina..............................................................

199
231
234

. 241
. . 255 
. . 276

289
312
385
391
397
420

1628 Deo. 16 Gerrit Broeckmans, naar Bantam .' . . .
1629 Jan. 6 Gijsbcrt van Lodensteyn, naar de Molukken 
1629 Jan.

424
430

6 schip naar Ternate.............................................................................
1629 Maart 6 Herman Claesz. Stryen, tot voor Japara.........................................
1629 Maart 23 Adriaen Block Martsz. en Nicolaas Behoort, naar Bantam . .

445
474

. . 513

y
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INHOUD. XI
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1629 April 24 Hans Putmans, naar Tayouan.........................................
1629 Moi 12 schip naar Cororaandel..............................................................
1629 Juni 4 Frans Loncken en Cornelie Doetmenuyt, naar Tegal . .
1629 Juni 26 Adriaen Block Martsz., naar Tegal.........................................
1629 Juni 29 Piet Teunisz., om d5 Oost.........................................................
1629 Juni 29 jachten om d’ Oost........................................................................
1629 Juli 15 Francisco Pelsaert, naar ’t Zuidland....................................
Varia:
1627 No v. 28 Acte van protest tegen de Engelschen...............................
1628 Juni 14 Plakaat tegen misbruiken ter kust van Coromandel . . . 
1628 Aug. 26 Extract-instructic van Bewindhebbcren naar Perzië . .
1628 Nov. 17 Ordonnantie voor ’t sohip de Leeuwinne...............................
1629 Juni 22 Credentiaal van Willem Jansz., naar Japan..........................
III. Resolutiën (15 April 1627—18 Sept. 1629)..............................................
Breeds Raad der Vloot (1627 April 15—Juli 21).........................................
1627 April 15 onder Ilha de Mayo. Zeil te gaan. . . ...........................
1627 Mei 24 in zee. Koers.............................................................................
1627 Juni 3 „
1627 Juni 16 „
1627 Juli 
1627 Juli 19 
1629 Juli 21

513
520
514
564
568
569

. 575

199
305

. . 358
398
563
609
611
611
611

„ Rantsoen.........................................................
„ Koers..............................................................

17 Tabelbaai. Ambassadeur van Perzië.....................
Drie schepen vooruit te doen vertrekken 
Ambassadeur van Perzië.....................

612
612

. 612
613
614
615 
615

Benoeming van schepenen en van een kapitein der burgerij. . 617 
Onbekrompener vervolg van den Coromandelachen kusthandel 617
Schepen naarpatria..............................................................
Schepen inwaarts. — Zaken na Ambon en Banda . .
Schepen naar patria.............................................................
Engelsche gecommitteerden..............................................
Approbatie van een doodvonnis....................................
Engelsche gecommitteerden..............................................
Generale visite op Ambon en Banda...............................
Bantam..................................................................................
Jambi (propositie van den Generaal)...............................
Tayouan..................................................................................
Schip naar de Molukken....................................................
Javanen ten Zuiden der stad gelegerd gevonden . .
Schip Vianen naar patria...................................................
Fluit de Makreel naar Jambi ... 1...............................
Schip Vianen te stijven........................................................
Schip Vianen door straat Bali te doen vertrokken . .
Approbatie van doodvonnisson.........................................
Engelschen te Bantam........................................................
Simsuan..................................................................................
Schepen naar diverse kwartieren....................................
Approbatie van doodvonnissen....................................
Varia......................................................................
Perzië..................................................................

Gouvernkür-Generaal en Raden (1627 Sept. 30—1629 Sept. 18).
1627 Sept. 30 Batavia. Overdracht 
1627 Oct. 4
1627 Oct. 6 
1627 Oct. 8 
1627 Oct. 18 
1627 Oct. 30 
1627 Nov. 2 
1627 Nov. 22 
1627 Nov. 24 
1627 Deo. 4 
1627 Dcc. 13 
1627 Dec. 17 
1627 Dec. 18
1627 Dec. 22
1628 Jan. 4 
1628 Jan. 5 
1628 Jan. 6 
1628 Jan. 10 
1628 Jan. 13 
1628 Jan. 14 
1628 Jan. 31 
1628 Fobr. 1 
1628 Febr. 8 
1628 Febr. 14 
1628 Febr. 15 
1628 Febr. 18

619
620

. 623
624
625
626
627
630
631
631
633

. . 634
635
636
636
637
638
639
639
640
641
641
642

i
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6441628 Febr. 21 Batavia. Perzië 
Banda 
Siam . 
Jambi

. 6451628 Febr. 26 
1628 Maart 1 
1628 Maart 3 
1628 Maart 6 
1628 Maart 1 
1628 Maart 11 
1628 Maart 14 
1628 Maart 17 
1628 Maart 27 
1628 April 4 
1628 April 7 
1628 April 17 
1628 April 26 
1628 Mei 
1628 Mei 17 
1628 Mei 20 
1628 Mei 23 
1628 Mei 24 
1628 Mei 26

)) 646
647)) . 647

yy» 648Schepenen ........................................................................................
Handel van vrijeluiden..............................................................
Fluit naar Balamboang om rijst...............................................
Fluit naar Borneo in plaats van naar Balamboang om rijst .
Rantsoen van rijst ingekrompen...............................................
Bantam............................................................................................
Rapport omtrent de Portugeezen te Malaka..........................
Schip naar Siam. — Bantam....................................................
Reis naar Siam uitgesteld.........................................................
Verhooging van den tol op vruchten, beestiaal en pluimgedierte 657 
Verwisseling van personeel 
Boeken van Banda . . .

649»
650»

. 651
652
652»
653
654

yy

. 655
yy

3 * „
659

yy

. 659
yy

660Schip naar Siam..................................................................................
Bevestiging der stad.........................................................................
Schepenen en weesmeesteren. — Wijnaccijns ten behoeve der
stad........................................................................

Jambi........................................................................
Handel van vrijeluiden. — Wegloopen van slaven
Schepen naar Tayouan....................................
Varia........................................................................
Tayouan ..................................................................
Japan ........................................................................
Kapitaal naar Tayouan....................................
Perzië..................................................................
Adriaen Block Martsz...........................................
Siam. — Jacques Lefebvre. — Perzische zijde
Suratte...................................................................
Suratte en Perzië..............................................
Rapport omtrent Ambon en Banda ....
Gehoor van Calibatte.........................................
Varia. — Kerkeraad.........................................
Varia. — Ternatanen.........................................
Stij ving van het kapitaal in Suratte ....
Coromandel.........................................................
Suratte...................................................................
Varia ........................................................................
Schip tot een schrik der Javanen uit te ruston
Oprichting van wachthuizen..........................
Javaansch vaartuig..............................................
Maatregelen van verdediging..........................

yy

661
yy

yy

662
6641628 Juni 2 

1628 Juni 5 
1628 Juni 6 
1628 Juni 8 
1628 Juni 17 
1628 Juni 22 
1628 Juni 24 
1628 Juni 28 
1628 Juni 30 
1628 Juli 
1628 Juli 
1628 Juli 11 
1628 Juli 14 
1628 Juli 24 
1628 Juli 26 
1628 Aug. 2 
1628 Aug. 5 
1628 Aug. 9 
1628 Aug. 11 
1628 Aug. 14 
1628 Aug. 18 
1628 Aug. 19 
1628 Aug. 23 
1628 Aug. 25 
1628 Aug. 26 
1628 Aug. 30 
1628 Aug. 31

yy

665
yy

666yy

668yy

670
671yy

672yy

672yy

673yy

3 674yy

8 676yy

679yy

679yy

68 Jyy

683yy

684yy

686yy

. 687 

. 687yy

688yy

. 690 

. 691
>>
yy

692yy

693yy

694yy yy yy

Marten Jansz. Vogel majoor van de stad 
Aanvulling van het college van

sonen.........................................
Maatregelen van verdediging .

695yy

schepenen met militaire per-yy

695
1628 Sept. 2 696yy
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1628 Sept. 8 Batavia. Maatregelen van verdediging 
1628 Sept. 11 
1628 Sept. 15 
1628 Sept. 16 
1628 Sept. 26 
1628 Sept. 28 
1628 Oct. 2 
1628 Oct. 5 
1628 Oct. 7 
1628 Oct. 13

697
’s Vijands naaste approche aan te tasten 
Geen jacht naar Goromandel af te vaardigen 
Rapport omtrent ’s vijands werken . . .
Is het raadzaam, den vjjand aan te vallen?
Vast- en biddag..............................................
Handhaving der krijgstucht..........................
Geen jacht naar Coromandel af te vaardigen 
Approbatie van een doodvonnis ....
Kleedenhandel op de Molukken etc. aan de vrijburgers ont-

697
698
699
700

. 701 

. 702 

. 703 

. 704

. 704nomeD.............................................................................
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Ons vijfde deel is samengestelt als volgt :
Brieven naar patria, 1627 April 15—1629 Maart 18, genomen

uit de bundels uit Indië over gekomen papieren die bij eiken brief zijn 
genoemd.

Brieven naar verscheiden kwartieren van Indië, 1627 Oct. 11— 
1629 Aug. 18, genomen uit:

1627 Oct. 11—1628 Sept. 2
1628 Nov. 3 
1628 Nov. 17 
1628 Nov. 17
1628 Nov. 25—1629 Aug. 18

Resolutiën van Coen aan boord, vervolgens van Gouverneur-Gene
raal en Raden, 1627 April 15—1629 Sept. 18, genomen uit:

1627 April 15—Juli 21 
1627 Sept. 30— Oct. 30
1627 Nov. 2—1628 Oct. 30
1628 Nov. 1—1629 Sept. 18

0 0 113
O O 4

i0 0 78
0 0 79
QQI 68.

i
s

L LI, ongefolieerd. 
L LII, 226.
00 356.
QQI, 286.

Brieven der XVII en van de kamer Amsterdam, 1627 Aug. 10— 
1629 Aug. 28, alle genomen uit Koloniaal Archief n°. 453.

Onder de brieven naar patria komen er twee voor, niet aan Bewind
hebber en, doch aan Prins Fr ederik Hendrik gericht. Het zijn door Be- 
windhebberen behouden duplicaten; andere exemplaren moeten door 
hun bemiddeling aan den Prins zijn bezorgd. Het Kon. Huisarchief 
beval, naar mij Prof. Kramer mededeelt, thans geen enkelen brief van 
Coen, uit den tijd van Prins Maurits zoo min als uit dien van Fre- 
derilc Hendrik.

Van al het uitgegevene was te voren slechts weinig gedrukt: in De 
Jonge's Opkomst (vijfde deel) fragmentender brieven naar patria van 
9 Nov. 1627 (aldaar hl. 114), 6 Jan. 1628 (hl. 118), 3 Nov. 1628 
(hl. 126), 17 Nov. 1628 (bl. 138), 10 Febr. 1629 (blz. 141). Andere

I

i
i
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fragmenten der brieven naar patria van 9 Nov. 1627 en 3 Nov. 1628 
waren gedrukt op bh. 127 en 142 van het tweede deel van Tiele-Heeres’ 
Bouwstoffen.

Dr. J. C. Overvoorde had de welwillendheid, mij op een door Coen 
geteekend stuk, in de Lakenhal te Leiden bewaard, attent te maken. 
Het bleek een origineel te zijn (uitgereikt 8 Dec. 1619 aan Cornelisvan 
den Berch, koopman op het schip 't Wapen van Amsterdam,) der 
order, 4 April 1619 gearresteerd en af gedrukt in ons tiveede deel, 
bl 542.

Dr. J. W. Ijzerman en de heer W. C. Muller verplichtten mij op
nieuw door vriendelijken bijstand in collatie van afschriften en nazien 
der proeven.

Het Leven en Bedrijf van Jan Pietersz. Coen zal zoo spoedig mo
gelijk volgen.

.

Leiden, Juli 1923. H. T. COLENBRANDER.
\
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BRIEVEN NAAR PATRIA 
(15 April 1627—18 Maart 1629).

1. — 15 APRIL 1627. — L L I, ongefolieerd. 
(PER ’T HUYS VAN NAS SOU WEN).

Met de schepen Uutrecht, Vyanen, ’t Wapen van Hoorn> de Leeuwin^ Texel 
d’ Galias, Cetnphaen en de twee bevrachte fluyten, ’t Huys van Nassomven 
ende den Bruynvisch, den 19 Marty passato uut Texel geseylt wesende, heeft 
ons den wint uyt den Noorden ende Oosten soo wel gedient, dat, Godtloff, 
met goet gemack den 12 April met de gantsche vloote aen lila d’Mayo wel 
gearriveert sijn. Soo haest geanckert waren, hebben ordre gestelt op ’t lossen 
van de twee bevrachte schepen ende verdeylinge van de goederen, omme onse 
reyse op ’t alderspoedichste te vervorderen endededoorwayendenoortooste- 
wint waer te nemen. Een yder heeft hiertoe sijn devoir soo wel gedaen, dat 
alles in twee dagen uut de twee bevrachte schepen in de Compagnies schepen 
overgescheept is ende met de vloote gereet sijn, omme den 16 deser van lila 
de Mayo te vertrecken ende onse reyse op ’t alderspoedigste nae Cabo de 
Bona Esperantie te vervorderen.

Van Texel herwaerts hebben geen schepen bejegent, dan ontrent de Ca- 
do‘iflcl°c" nanse Ejdanden drye seylen gesien, waeronder wy verstaen een lantschip van 

Hoorn, by matroos de Moortcuyl genaemt; onder lila d' Mayo vonden 3 sche
pen van Hoorn om sout te laden, ende denselfden dach dat wy daer quamen 
is een Engels schip van Brust1) by ons komen anekeren; sy seyden dat nae 
West-Indien wilden, maer naer van ’t volck verstonden, soo is een schip dat 
de sec cruyst om avantagie op synen vyant te soecken; hierop hadde gecom- 
mandeert eenen Maerten Pring, die seer wel in Oost-Indien gekenthebbe; de 
tweede capiteyn was . . . . 2), die oock in Indien geweest ende ons welbekent 
is; alle behoorlijeke eere ende vrientschap hebben malkander betoont, gelijck 
’t behoort. In de scheepen van de Camere Amsterdam is een man 7 ofte 8

1.
Aan- - 

komst op 
II ha de 
Mayo.

2.

pen.

‘) Bristol.
*) Niet ingevuld.
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gestorven, welcke sieck uut Texel voeren, waervan nevens dese van de coop- 
luyden van yder respective schip notitie gaet; al het ander volck over de 
gantsche vloote is, Godtloff, cloeck ende gesont, geen siecke sijnder in de 
vloote. Eenige schippers klagen seer, dat veel onervaren ende gants weynich 
bevaren seevolck hebben.

spoedich komen, is de consumptie
meer

Dewyle hier door Godt’s genade soo 
over de vloote soo kleyn, dat alle de schepen dieper geladen ende noch 
belemmert sijn, dan sy waren doen uut Texel liepen, doch verhoopen dat alles 
wel gaen sal, dewyle vooreerst soo veel swaricheden niet hebben te vreesen, 
als uyt Texel loopende onderworpen sijn. Ranck sijn de schepen altemael; 
van seylagie is ’t schip d’ Galias de beste, daernaer Uutrecht, dat mede seer 
wel seylt; de Leeuwin ende de Cemphaen sijn de slimste van alle, ende ’t Wapen 
van Hoorn is oock seer traeg.

Met de bevrachtinge van de voorsz. 2 scheepen, ’t Huys van Nassouwen3.
Bevrach
te fluiten. ende Bruynvisck, van Texel tot lila d’Mayo, dat ƒ 2700 cost, geschiet de 

Compagnie soo goeden dienst, dat onse geheele vloot daermede uut veel 
swaricheden geraeckte ende soo veel volck ende provisie te meer, met Godes 
hulpe, in Indien sullen brengen, dan anders, behoorlijcken geequipeert sijnde, 
souden konnen doen, als een schip van 200 lasten soud connen voeren; welck 
U. E. gelieve in consideratie te nemen, als wederom soude mogen gebeuren, 
dat meer volck ende provisie naer Indien vereyscht gesonden, dan deordina- 
rise schepen voeren connen, ’t welck bycans alle jaren of die meeste tijt te 
doen is; want om de Compagnie met de minste onkosten te beswaren, heeft 
het sijn reeden, dat eenige soecken kleyne equipagie te doen, ende van Indien 
is den eysch soo groot, dat men niet te veel volck noch provisie met eenige 
coopmanschappen senden can, welcke tegenstrydinge voor dees tijtredelijck 
gematicht is; doch dit inconvenient comt ons nu over, dat de Cabo d’Bona 
Esperantie in winterdagh, ofte Madagascar sullen moeten aendoen om water 
te halen ende ’t volck te ververschen, daer anders, soo onse schepen soo vol 
ende diep niet geladen waaren, Siërra Leona aendoen souden, omme aldaer 
van water ende limoenen te versien encte daernaer recht door nae Batavia te 
loopen, sonder de Cabo d’Bona Esperantie, ofte oock eenige andere landen, 
aen te doen, welck wy meenen beter te wesen, dan dat men de Caep voorsz. 
aendoet. Ons voornemen is omme te onderstaen, of het eylant van Martin Vaz 
(leggende op d’ hoochte van 20 graden Zuiderbreete, daer goet water ende 
oock eenige verversinge is) sullen konnen beseylen, omme ons daer te ver
sien, ende vandaer naer Batavia te loopen, sonder d’ Cabo noch andere landen 
aen te doen. Soo ’t niet beseylen konnen, sullen ons te syner tijt nagelegent- 
heyt van saecken in 't aendoen van de ververschplaetse reguleeren.

Nevens dese gaen aen de Camere tot Hoorn twee recipissen van ’t geene
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de scheepen ’t Huys van Nassouw ende d'Bruynvisch hebben gedaen. De 
waerdye van ’t selve gelieven d’ Heeren tot Hoorn aen de vracht te korten.

De heer ambassadeur van Persia is met alle d’ syne wel dispoost; soo haest 
^deurvan ^ sc^ePen buytten Texel in see waren, begeerde hy tot synen dienst ende 

Pcrzië. lybere dispositie een welgestoffeerde bottelerie, apart afgeschut, ende doen 
’t selve d’ opperhoofden van ’t schip beleefdlijck excuseerden, dreychde hy 
haer ’t leven te benemen ende hemselven daernae mede om te brengen, doch 
vernemende dat sulcx niet geacht wiert, liet de gemaecte colere vallen; daer
nae sulcken extraordinarie provisie voor sijn persoon niet vernemende als hy 
wel wenschte, stoorde hem soo, dat eedt dede in dry maenden geen wijn te 
drincken. Hy heeft hem oock sedert die tijt daervan geabstineert, soodat het 
schijnt sijn voto voldoen sal. Tsedert heeft hem modest ende wel gehouden.
’t Is geen acht dagen geleden, dat hy eerst vernam dat ick in de vloote was, 
daerover hem seer verwonderde ende oock altereerde. De hoochmoet van 
dese man was soo groot, dat hy ’t hoochste aensien ende respect van de vloote 
begeerde ende continueel als admirael de vlagge wilde voeren, ende doen 
onse vlagge vernam, geliet hem dat sieck wiert van 't disrespect dat hem ge
schiede. Maer ’t ginck haest over ende hy geliet hemseerverblijttewesendat 
wy in de vloote sijn, in vougen dat hem alles wel schickt.

Wy verstaen, dat voorsz. ambassadeur uutgeeft te willen versoecken, by- 
aldien soo tydelijck als verhoopen aen de Cabo de Bona Esperance comen, 
dat met een schip recht door nae Suratte varen mach, sonder in Batavia te 
komen. Soo het ons voorcomt, sullen met advijs van den Raedt daerover dis
poneren, nae d’beste dienst van de Compagnie vereyscht.

Terwyle nae onse gelegentheyt mede vrywat in de Compagnie participeren, 
Schepen connen niet nalaten te versoucken, dat U. E. gelieve in September, ofte ten 

langsten October naestcomende, een goet getal schepen met alle nootlijck- 
heden ende een groote somma geit naer Indien te senden, ende byaldien den 
eysch soo haest niet volgen can, dat het resterende capitael in Meert ofte ten 
langsten April 1628 met andere schepen volgen mach. Soo U. E. ons van tijt 
tot tijt van capitael versien, vertrouwe vastelijck, dat de Almogende Godt 
d’ Compagnie alsdan een retour van 80 a 100 tonnen gout’sjaerlijckx ver- 
leenen sal. Dit hebben wy moet, soo geit bekomen, in goede vendible waeren 
te beschicken, maer met weynich geit connen niet veel coopen. Soo wy plan- « 
ten, Godt sal de wasdom geven; maer seecker is ’t, dat niet veel mayen sal die 
weynich sayet.

Met ons ende onse familie gaet het, Godtloff, wel; sijn alle wel te pas ende 
tot die reyse weigemoet. Vertrouwen dat den Almogenden Godt ons goet 

sijn heyligc segen soo mildelijck verleenen sal, dat de Compagnie 
’t gewenschte effect van onse dienst bekome.

4.

5.

naar 
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Uuttermaten veel schoone visch, meest harder, is hier met de segen aen ’t 
eylant gevangen. D’imvoonders hebben wy vriendelijck beweegt, dat ons 
selffs eenige boeken aen strand brengen. Soo ons die noot drong te verver- 
schen, ick meene dat ons voor die gantsche vloote wel nooddruft souden be
stellen. Van water is hier voor dees tijt niet te bekomen dat goet sy. Sout isser 
veel ende schoon in de pannen; d’ vijff schepen sullen haer laadingh welhaest 
bekomen. Weynich dagen geleden hebben hier twee Engelse scheepen mede 
sout gelaaden.

In ’t schip d' Galias> ter aneker leggende onder lila d’Mayo. Ady 15en 
April anno 1627.

J. P. Coen.

2. — 30 OCT. 1627. — L L I, 26.
(PEE FREDERICK UENDRICK).

Dese nevensgaende is copye van onsen den 15 April passato van lila de 
Mayo geschreven. Wat tsedert op de reyse toegedragen is ende hoe door 
Godes genade met de vloote in Batavia wel aengekomen sijn, sullen in desen 
sommierlijeken verhalen ende ons, aengaendedebesonderebeschryvingc van 
des Compagnies staet ende stant over gants Indien, voorder gedragen tot 
nevensgaende generale missive, door ons ende den heer generael Carpentier 
ende raden van Indien geteyckent*).

Den 16cn April vertrocken met de schepen Uuttrecht, Vyanen, ’t Wapen 
Ver!gek van Hoorn, de Leeuwin, Texel ende Kemphaen van lila d’ Mayo; den 2llcn Mey 

de Mayo. passeerden den Aequinoctiael. Den 7 ditto, op de hoochte van 4-J. graden Suy- 
derbreette, licentieerden de Leeuwin ende Kemphaen van de vloote te schey- 
den ende haer reyse op ’t alderspoedigste naer Coromandel te vervorderen. 
Den 23 ende 24en Juny, op de hoochte van 33§ graden Suyderbreete, hadden 
harden windt uut den Suytoosten, Oosten ende Noorden, waerdoor de vloote

1.

van malkanderen geraeckte. ’t Wapen van Hoorn ende Vyanen bleven by den 
anderen, maer d’andere 3 waren den 25cn elck van al d’andere gesepareert. 

2. Den 7 July sijn de schepen de Galias, Texel ende Uuttrecht in de Tafelbay
Tafel
baai. aen Cabo de Bon Esperance, sonder malkanderen te vooren gesien te hebben, 

Godtloff, wel aengecomen, vonden daer d'Leeuwin ende Kemphaen, die hier

*) N°. 4 hierachter.
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denselven dach des morgens gearriveert waeren. Den 17en ditto arriveerden 
mede de schepen Vyanen ende ’t Wapen van Hoorn, alle te samen, de Heer 
sy gelooft, in redelijcken goede doen, weynich volck verloren hebbende. De 
scheurbuyck begost op de schepen seer toe te nemen, maer alsoo de groente 
in de Tafelbay seer schoon stont, sijn alle de siecken, de Heer sy gelooft, wel 
haest genesen ende de gesonde mede redelijcken ververscht. Door goet ont- 
hael welck d’ inwoonderen deden, beweegden haer, dat verscheyde trouppen 
hoornbeesten ende schapen by onse tenten brachten ende daer oock over 
nacht vertrouwden, presenterende hare beesten tegen dicke plaaten coper 
te verruylen; maer alsoo in onse schepen niet dan dun koper was, welck haer 
niet aenstont, hebben niet dan eenich uutschot van hoornbeesten ende scha
pen bekomen; met d’andere sijn weder vriendelijck van ons gescheyden, 
sonder dat haer overlast gedaen sy. ’t Is hoochnoodich, om ’t volck in de 
Tafelbay te ververschen (insonderheyt als de groente niet welstaet), dat alle 
schepen naer Indien varende dicke platen koper medegegeven werde. U. E. 
gelieve hiertoe ordre te geven, de Compagnie sal daeraen dienst geschieden. 
Soo lange in dese bay lagen, hebben meest al den tijt seer schoon weder ge- 
hadt, niettegenstaende yder getuycht sulcx hier selden gebeurt.

Den 15en July is de Leeuzuin ende Kemphaen van de Tafelbay naer de Majot- 
tes vertrocken om haere reyse naer Coromandel te vervorderen.

Alsoo Mousabcecq, ambassadeur van den coninck van Persia, met des co-3.
Ambassa- ninckx coopman ende sijn soon ernstelijck aen ons versochten, dewyle ’t 
dour van 
Perziü. saisoen bequaem was om tusschen Madagascar naer Suratten te vaeren, dat 

haer een schip soude vergunnen omme daermede recht toe recht aen nae 
Suratten te loopen, by den Raedt op ’t versoeck gelet sijnde, den tijt ende ge- 
legentheyt van saeckcn geconsidereert wesende, wiert goetgevonden, dat 
d’heer ambassadeur daertoe vergunnen souden ’t schip Texel. ’tSelvige op 
des ambassadeurs versoeck gepresenteert wesende, weygerde des coninckx 
coopman daermede met d’ ambassadeur te vaaren, seggende dat syne Magis- 
teyts goederen soo licht met een schip niet wilde vertrouwen, ende dat noch 
50.000 realen van 8tcn voor sijn heere in Batavia te besteden hadde. Mousa- 
beecq bleef wel by sijn versoeck, maer met den anderen hebben niet connen 
verdragen, niettegenstaende t’samentlijck een schip versocht hadden. YVy 
mecncn, soo dese reyse ware voortgegaen, dat de Compagnie daeraen in ver
scheyde respecten dienst geschiet soude hebben.

Alsoo de schepen Vyanen ende ’t WapenvanHoorn 10 dagen naed andere 
in de Tafelbay quamen, vonden goet, dat d’eerstgecomene dry, Uuttrecht, 
Texel ende de Galias, den 21 July van de Tafelbay naer Batavia souden ver- 
trecken ende d’ andere twee in compagnie volgen, soo haest mede redelijck
ververscht zouden wesen.
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Den 20cn tot desen eynde alles vaerdich sijnde ende de tuy-anekers gelicht 
Engel- wesende, sijn de volgende nacht by on s ten aneker gekomen 5 Engelse sche- 

schepen. pen, genaemt Maria, ’t Hart, de Startte Hoope, la Reserve, in April 1627 
Engelant vertrocken, met ordre, gesamei^tlijck naer Suratten te vaare 
meest vol siecken ende sijn oock met veel siecken naer de Majottes geloopen, 
alsoo niet meer als de tijt van 8 dagen aen de Caep verleggen dorsten om 
water te halen, vresende dat ’t mouson soude verloopen; voor ’t lant hadden 
versproken de Leeuwin ende Kemphaen.

Op de komste van dese 5 Engelsche schepen vonden goet, dat met onse 
dry schepen noch een etmael souden blyven leggen, om met behendicheyt 
te vernemen wat tyding dese Engelse medebrachten ende of oock noodich 
ende geraden ware, dat naer d’ andere twee, Vyanen ende ’t Wapen van Hoorn, 
opgehouden wierden, omme in compagnie te verseylen. Hierop rapport van 
verscheyde gecommitteerden gehoort hebbende, wiert by den Raet goetge- 
vonden dat wy onse reyse met de voorsz. dry schepen den 22cn July souden 
vervorderen, alsoo geen redenen vonden, die haerbeswaerden om het Wapen 
ende Vyanen nevens de 5 Engelse in de Tafelbay te laten. Met de compste 
van dese Engelse schepen wierden weder opnieus van den ambassadeur ende 
coopman des coninckx van Persia gequelt, doende aen ons versoecken, dat 
met Texel, in compagnie van de Engelse schepen, naer Suratten soude mogen 
vaaren; hiertoe te meer beweegt sijnde, dewyle met d’Engelse schepen den 
ambassadeur, die syne Magisteyt van Persia naer Engelant gesonden hadde, 
weder met sijn suytte, oock des coninckx coopman, naer Suratten keerden. 
Sy brachten oock te wege, dat de commandeur van de Engelse schepen my 
selfïfs door sekere gecommitteerde dede versoecken, dat de voorsz. Mousa- 
beecq ende des coninckx coopman met haere goederen in haer schepen naer 
Suratten ende Persia souden mogen vaaren, seggende, dat d’ambassadeur 
Mousabeecq sulex schriftelijck aen haer versocht hadde. Hierop hebben de 
Engelse geantwoort dat sulck versoeck ons vreemt voorquam, dewyle d 
bassadeur Mousabeecq ons hetselve niet te kennen hadde gegeven; des am
bassadeurs tweede versoeck, omme met Texel in compagnie van de Engelse te 
vaaren, hebben medegeexcuseert, metredenedatsulckx impertinent was, de
wyle op zijn versoeck Texelgepresenteert hadden ende met den anderen niet

was,

4.

■\C -van }<■

n: waeren

a in

bonden verdragen om daermede alleen te vaeren; dat het onbehoorlijck 
ende wy oock niet vermochten onse sche pen onder d’ Engelse vlagge te laeten 
vaaren; dat ons oock op d’assistentie van de Engelse niet mochten verlaten, 
noch haer vertrouwen; dat den tijt oock te kort was om nae haer te wachten 
ende tijt om haer geselschap te versuymen, ende andere consideratien meer.

Den 22cn July sijn met de schepen Galias, Uuttrecht ende Texel uut de 
Tafelbay vertrocken; in see komende, kregen den wint uut den Suyden, waer-

l - - o..
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mede niet boven de Caep konden seylen ende acht dagen tijts verlooren son- 
der yets te vorderen; daernae goede wint becomende, sijn tot den 10 Augusti 
°P 37* graden Suiderbreete by den anderen gebleven, ende alsoo de volgende 
nacht met harde wint de roerpen van de Galias brack, liep ’t schip aen de wint

van d’andere 2 geraecten, al
soo ’t ongeval van de Galias door de duystere nacht niet gewaer wïerden. De 
roerpen, des anderen daegs hermaeckt wesende ende onse reyse met de Galias 
vervolgende, vervielen den 5cn September naed’middagh op 28-|-graden Suy- 
derbreete by ’t landt van de Eendracht. Waeren geen half mijl van de barning 
eer die gewaer wierden, sonder lant te konnen sien; soo by nacht hier verval
len waren, souden met schip ende volckduysentperijcldengeloopen hebben.
Op de platte caerten waeren de bestecken van de stuerluyden noch 300 ende 
350 mylen van lant, soodat in ’t minst geen lant vermoedt wiert, niettegen- 
staende het besteck van de caerte met wassende graden maer 120 mylen ende 
d’globyalen maer 50 mylen van lant waeren, doch dit wierd’ minst geacht.
’t Is seker, dat d’ imperfectie welck de platte caerte van Cabo de Bon Esperanca
tot aen ’t Suyderlant op de hoochte van 35 graden medebrengt, meer dan 270
mylen te veel see heeft,,daerop by de meeste stuerluyden weynich gelet wort,
ende veel schepen hierdoor groot perijckel geloopen hebben endedagelijckx
noch loopende sijn..’t Ware seer goet, dat in de platte caerte die meest ge-/-}. y '
bruyct wort, tusschen de Cabo de Bon Esperanca ende het Suyderlant achter
Java soo veel spatie uytgeteyckent ende in ’t passen overgeslagen wierde, als
de rechte longitudo volgens de rontheyt des aertrijckx ende see medebrengt.
U. E. gelieve hierop te doen letten ende sulcke notitie in de platte caerte te 
laten stellen, als de ervarne aldaer geraden vinden. Dit is hoochnoodich, off 
is te duchten, dat metschepen ende volck(dat Godt verhoede)qualijck vaaren 
sullen. In dese platte caerte leyt het Suyderlant oock wel 40 mylen ooste- 
lijcker als ’t behoort, welck mede verbetert dient.

Den 20 September vervielen op de Suytsyde van Java ontrent 50 a 60 mylen 
oostelijcker dan ’t Westeynde. Den 24 ditto in de Straet Sondasiinde, kregen 
t schip Texel in ’t gesicht, ende den 27en ditto sijn, Godtloff, met de Galias 
ende Texel voor Batavia wel aengekomen, daer wy ’t schip Uuttrechtvonden,
’t welck twee dagen voor ons aengecomen was.

Den 8 October is voor Batavia mede wel aengekomen ’t schip Vyaneir, den 
13 ditto ’t Wapen van Hoorn; den 18 ditto den Ar ent, ende den 23cn de fluyt 
Veisen, alle te samen, de Heere sy gelooft, met gesont volck. Op d uutreyse 
hebben verloren te weten Uuttrecht 13, de Galjas 14, Texel 4, Vyanen 12, t 
Wapen van Hoorn 11, den Ar ent 2, ende de fluyt Veisen 2 coppen. Met ons 
ende onse familie is ’t, Godtlof, op de reyse wel gegaen, sijn altoos wel te passé 
geweest ende hier gesont aengekomen. Vermits de Galias, overladen sijnde,

5.
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kaarten, ende sloegen de seylen ontstucken, waerdoor
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vrywat ranck was, met kleyne commoditeyt, heeft het vrouwvolck al wat onge- 
mack geleden, welckehaest vergeten is, alsoo redelijckspoedich overgekomen 
sijn ende de plaetse haer alhier wel bevalt.

Het casteel ende stadt Batavia vonden in redelijcken goeden staet ende7.
Stad en seer veele verbetert tsedert van hier geweest ben. Van cocosboomen ende 
kasteel. andere vruchten is hier goede aenplantinge gedaen; aen de Oostsyde van de 

riviere is de stadt met een aerde wal ende gracht gesloten, maer aen de West- 
syde leyt noch open ende sal daer met burchwallen ende grachten mede ver- 
sterckt ende verbetert dienen, welck mettertijt van d’inkomende middelen
sonder last van de Compagnie geschieden kan.

Den 30cn September is ons door d’ heer generael Carpentier ’t generale gou
vernement over alle des Compagnies affayren ende staet in Indien opgedra
gen, onder protestatie ende acte van indemnatie, gelijck per resolutie [ende] 
hiernevensgaende acte blijckt. Den eedt van getrouwicheyt. is ons van ’t gar- 
nisoen ende alle het scheepsvolck hier ontrent wesende, gedaen.

Wy sullen devoir doen om des Compagnies welstant soo veel te vorderen 
als nae uutterste vermogen doenlijck is, gelijck voordesen gedaen hebben. 
Den Almogende wil hiertoe sijn heylige segen verleenen, opdat de gemeene 
participanten ’t gewenschte effect ende volkomen contentement ten welstant 
der Vereenichde Nederlanden becomen. In de regeeringe sullen volgens U. E. 
ordre van den 27 Meert 1627 geene innovatie nochte veranderinge maecken.

Hoe de gantsche staet van de Compagnie in Indien, d’ Heere sy gelooft, in 
goeden stant gevonden hebben, sullen U. E. per nevensgaende generale mis-

8.
Over
dracht.

9.
Staat der 
Compag
nie; Ban- sive vernemen. Wy refereren ons daertoe, en sullen U. E. met dupliceren [van] 

tam. noodeloose verhael niet moyelijck vallen, doch in ’t wilde in ’t particulier noch 
eenige salcen andermael aenroeren.

Uutt ’t lant van de Mattaram ende alle andere omliggende quartiercn 
volcht den handel tot Batavia gelijck voor desen. Bantam continueert den 
oorloch ende heeft tsedert 6 maenden herwaerts de peper opentlijck door 
Chinesen van Bantam tot Batavia laeten brengen, mits dat de Chineesen 
d’ uutvoeringe een tol van 130 realen van 8ten voor 100 sacken peper betalen. 
Coopen die tot Bantam d’eerste incoop 9, 10 ende 11 realen van 8lcn de 10 
sacken, ende wert tot Batavia van d’onse gekocht voor 3 realen de sack. 
D’Engelse doen ons daerinne geen verhindering, alsoo geit noch goet hebben. 
Tsedert sijn van Bantam tot Batavia gebrocht ontrent 35.000 sacken. Nae de 
sekerste tydingh die dese aengaende van Bantam connen vernemen 
noch in alles in ’t lant van Bantam ontrent 10 a 15.000 sacken peper; alle de 
peperboomen die daer noch in staet sijn, connen ’sjaerlijckx,soo wy verstaen, 
niet meer dan 5 a 10.000 sacken peper opbrengen.

’t Garnisoen van Batavia is veel jaren lang qualijck 300 coppen starck ge

ve r-

voor

soo sijn
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weest, waerdoor de wachten in ’t casteel endestadtsooswaer vallen, dat geen 
volck te water noch te lande connen mitsenden om de stroom ende ’t lant te 
bevryen. Die van Bantam hebben dese occasie alsoo waergenomen, dat veele 
van d’onse te water ende te lande overvallen ende deerlijcken vermoort heb
ben; jae, sijn soo stout geworden, dat onlangs geleden in den avontstontin 
de mont van de rivier een Engelse boot overvielen ende 13 man soo dicht 
onder ’t casteel vermoorden, dat men het schreeuwen aen tafel hoorde, sonder 
daertegen in ’t minste yet te connen doen. Terwyle ick hier geweest ben, 
hebben sy oock 7 Chineese visschers dicht by de stadt-M: hooft afgeslagen. 
De coeragie van eenige van ’t garnisoen is oock soo vervallen, dat onlangs 
geleden d’onse met 4 tingans 3 Bantamsche tingans vervolgende, de moet 
ontviel, doen die van Bantam, niet connende ontseylen, genootsaeckt wierden 
’t hooft te bieden. Dry van d’ onse weecken van de Javanen aff, de vierde ver
latende, die met ernst de Javanen wat dicht naejaechde; dese'met de gijp om
rakende, is al het volck daervan, tot 15 toe, verdroncken, dootgeslagen ende 
sijn de hooffden in triumph tot Bantam gebracht, tot onser groote schande 
ende disreputatie. Met dese advantagie sijn die van Bantam soo moedich ge
worden, dat lange gedreycht hebben een inval te water ende te lande te doen; 
soo 't onderstaen, is te duchten, dewyledestadtaen de Westsyde van de rivier 
noch open is ende veel volck buytten de stadt langs de riviere in haertuynen 
woonen, dat het veele, ’t welck Godt verhoede, ’t leven costen sal, alsoo on- 
mogelijck is met 300 coppen ’t casteel, dat mede niet geslooten is, ende soo 
grooten stadt als Batavia nu is ende verscheyde aenkomste te besetten. ’t Is 
jammer ende een beklaechgelijcke saecke, dat de hooftplaetse, daeraen de 
Compagnie soo veel gelegen is, continuelijck met soo swacken garnisoen 
moeten houden. Met onse gantsche vloote sijn ontrent 120 soldaten gecomen, 
daertegen wel 150 van de Molucques alleen verlost moeten werden. ’tBoots- 
volck dat medebrengen, moeten over verscheyde scheepen verdeylen, daeraen 
noch veel volck komt te gebreecken, soodat de garnisoenen van Batavia, Mo
lucques, Amboina ende Banda in ’t minste niet konnen verstereken, maer 
even swack sullen blyven. Godt geve dat toekomende jaer beter geassisteert
mogen werden.

Mousabeecq, ambassadeur van den coninck van Persia, hebben op sijn ver- 
soec geconsenteert nae de cust van Coromandel te vaeren, om vandaer over

10.
Ambassa
deur van
Pcrzië. lant naer Suratten te reysen ende ten spoedigsten in Persia te komen. Den

van hier naer Coromandel ver-13cn October is hy met het schip Medenblick
trocken; des coninckx coopman is hier met des coninckx goet gebleven 
te syner tijt met de schepen recht door naer Suratten ende Persia te vaaren. 
Met Medenblick s\]n ontrent/100.000 aen geit, met eenige coopmanschappen, 
naer Coromandel gesonden.

omme

&
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Doen wy tot Batavia quamen, was by ’t comptoir generael niet meer dan 
Behoef- 30.000 realen van 8tcn aen geit, ende gants geen cleeden; hebben oock lange 

6n sonder kleeden stille geseten. Uuttermaten groot is de schade ende interest 
welckde gemeene participanten lyden, dat U. E. een jaer naegelaten hebben 
geit naer Suratten ende Coromandel te senden, gelijck d’ heer generael Car- 
pentier voor desen geadviseert heeft ende andermael in de gemeene missive 
nevens dese aengeroert wort.

’t Resterende geit dat met onse vloote gecomen is, sullen naer de Moluc- 
ques, Amboina ende Banda moeten senden, tot opcoop van nagelen, nooten 
ende foelie, soodat Batavia weder sonder geit sal blyven ende tot den handel 

China, Persia ende Suratten niet een reael behouden. Tot betalinge van

11.

van
de peper in Bantam resterende, die ons dagelijckx vandaer in Batavia toege
bracht wert, sullen noch middel vinden, maer vorder niet veel meer konnen 
doen, voordat nieuw secours van ’t vaderlant bekomen. Met de compste van 
den Arent hebben seer gaerne verstaen dat by de Seventhiene geresolveert
was, in September 1627 thien schepen ende jachten herwaerts te senden. Den 
Almogende wil haer spoedich geleyden ende geve dat daermede een groote 
somma geit met de geeyschte coopmanschappen bekomen, opdat U. E. weder
om de gewenschte rijcke retouren toesenden mogen. Soo U. E. ’sjaerlijckx 
een groot capitael herwaerts senden, sullen met Godes hulpe daertegen voor- 
seker jaerlijckx groote, rijcke retouren bekomen ende alle swaricheden te 
boven geraecken, maer byaldien continueren, gelijck voor desen, weynich 
geit ende coopmanschappen naer Indien te senden, soo sullen daertegen oock 
niet dan de ordinarie kleyne retouren te verwachten hebben, daermede d’ex- 
cessive lasten die de Compagnie jaerlijckx moet dragen, qualijck overwonnen 
konnen werden. Niet min dan ontrent 25 tonnen gout aen geit ende coop
manschappen dient jaerlijckx van Nederlant herwaerts gesonden, gelijck in 
December 1626 by de gecommitteerde van de Seventhiene in ’sGravenhage 
gecalculeert wiert, ende yder Camer specyalijck van de syne vertiloont is. 
Ernstelijck versoecke dat U. E. op de nootwendigen eysch serieuselijck ge
lieven te letten ende den eysch te voldoen; de Compagnie ende ’t gemeene 
Iant sal daeraen seer grooten dienst geschieden.

Op onse aenkomste tot Batavia vonden wy voor ’t vaderlant in laading 
leggende de schepen Fredrick Iiendrick, Iiollandia, ’t Wopcnvan Delft ende 
’sLants Hollandia, waervan de dry eerste volladen waren; ende alsoo partye 
peper oyerschoot, ende tsedert noch goede partye- nooten ende foelie met 

SMunnickendam van Banda bequamen, vonden goet, noch een schip telaaden 
om in compagnie van de andere te vaaren. By gebreck van bequamer, hebben 
daertoe ’t schip de Galias moeten verkiesen. Soo niet tijttelijck bequame 
retourschepen van ’t vaderlant bekomen, sullen daeromme toekomende jaer

12.
Retouren.
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verlegen sijn; soo ’t aen geen schepen schort, verhoopen in October 1628 
weder een goede vloote met redelijcke retouren naer't vaderlantaftesenden, 
doch vreese, datter niet veel syde van Persia noch China, door gebreck 
geit, mede sal gaen.

Per nevensgaende balance sal U. E. sien hoe de effecten van de Compagnie 
ultimo September 1627 in Indien wesende, bedragen/6.362.289 — 19 — 9 
afgetrocken voor 2672
slaven......................
aen victualy ende 
amonitie van oorloch

van

13.
Balans.

ƒ 126.483— 8—19

ƒ 1.517.372—19—131)
ende andere nulliteyten f 938.388— 17— 15 
voor quade disperate 
schulden . . . / 452.500—13

Rest ƒ4.844.916—19—121) 
Item afgetrocken soo veel bedraecht d’incoop van de cargesoenen met de 
schepen Fredrick Hendrick, Holla?idia, ’t Wapen van Delft, 's La?its Holla?i- 
dia ende de Galias naer ’t vaderlant vaarende, mitsgaders een schip van Su-

. ƒ 1.654.580—10— 8ratten
Rest niet meer dan f 3.190.336— 9— 4 

waerby gevoecht moet worden de contanten ende cargesoenen uut ’t vaderlant 
gekomen met de schepen Uuttrecht, Vyanen, ’t Wapen van Hoorn, Galias, 
Texel, Leeuwin, Kenip/iaen, den Arent ende Velsen, bedragende f 950.000.

Groot gebreck ïsser van wooningen ende packhuysen in ’t casteel Batavia; 
de provisionele huysinge overlange gemaeckt, vervallen seer ende"cornfetlk

11.
Gebrek

nan
woningen die qualijck langer gebruycken. Een goet huys isser korteling gemaect, daer 

huizen ons me^ onse familie behelpen. By den Raet is goetgevonden, dat een groot 
permanent huys langs de gardijn van de seecant metten eersten sullen bouwen.
Ondertusschen dienen noch verschevde andere provisionele huysinge tot 
packhuysen ende wooninge gemaeckt, welckbeneffensd’ordinariefortificatie, 
die niet stil mach staen, vrywat costen sal; doch hopen alles soo te menageren, 
dat des Compagnies middelen daerby niet vercort worden. Op de Westsyde 
van de rivier, daer de stadt noch open ende een groot deel van de gront onder 
water leyt, dienen mede verscheyde burchwallen ende grachten gegraven, 
soo omme de stadt te versekeren, als gront te hoogen, weick nagelegentheyt 
van tijt ende incomen vervolgen sullen. Lange jaeren isser aen de stadt ende 
casteel noch werck.

Naedat dusverde geschreven hadde, hebben d’Engelse, die lang stil hadden 
geseten, een schip van de cust Coromandel gekregen, met ontrent 400 packen 
cleeden, waermede ons nu weder opnieus beginnen te quellen; seggen, dat
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hare meesters door ’s coninckx last ordre hebben, alleene, sonder ons, tot 
Bantam te gaen ende daer te handelen; dat daer dienvolgende gaen moeten 
ende oock gaen willen, omme te laaden dry schepen, de Maurits, de Chris- 
toffelzndt den Arendt, ofte, soo wy ’t beletten, dat die met ballast ende protest 
tegens ons naer Engelant sullen senden. ’t Schijnt dat nieuwe actie soecken; 
hoopen de saecke alsoo te beleyden, dat de Compagnie daerby de minste in
terest alhier lyde ende U. E. in Nederlant buytten molestie blyven.

In Batavia, 30 October 1627.

van

U. E. dienstwillige
J. P. Coen.

3. — AEN DEN PRINCE VAN ORANGIEN, 30 OCT. 1627. — 
L L I, ongefolieerd.

(PER FREDERICK HENDRICK).

Met onse familie sijn wy den 19 Mart 1627 uut Texel vertrocken, met ses 
scheepen ende een jacht, genaempt Uuttrecht, Vianen, ’t Wapen van Hoorn, 
Texel, de Galias, d’ Leeuwin ende Kemphaen. D’ laeste twee sijn naer Coro- 
mandel gevaeren ende d’ andere vijff, Godtloff, naer malcanderen in ’t laest 
van September ende voorst van October totjBatavia met ghesondt volck wel 
aengecomen, weynicb volck verlooren hebbende. Onderweech is ons niet 
besonders schryvens waerdich bejegent. Aen Cabo d’ Bona Esperanca res
contreerden vijff Engelse scheepen, van Engelandt naerSuratten vaarende, 
welck ons niet dan alle vriendtschap bethoonden. In 6 maenden en 8 dagen, 
als naementlijck den 27en September, sijn wy met onse familie, Godtloff, in 
goeden doen overgecomen; tot noch toe staet haer d’reyse ende ’tlant alhier 
seer wel aen. Zeer veele is d’ stadt ende casteel Batavia, tseedert van hier ge
weest ben, verbetert, ende is apparent, dat met der tijt treffelick toeneemen 
sal, daertoe den Almoogende sijn heylighe zegen verleene.

D’ Mattaram (welck genochsaem een heere over Java is ende wel 100.000 
man t’velde brengen can) heeft Batavia van den beginne met sijn macht ge- 
dreycht, maer tot noch toe niets geattenteert, ende laet ondertusschen d’ syne 
alhier handelen. Bantam continueert den oorloch ende laet oock peper tot 
Batavia brengen, sonder yets ten princepaele t’ onderstaen, daertoe wy mee
nen haerselven niet suffisant kennen; doch terwyle ’t garnisoen van Batavia 
continuelijcken soo swack is geweest, dat geen volck t’ waeter noch t’ land 
tot bevrydinge van ’t velt ende stroom conden uutsenden, hebben vrywat 
schaede ende schande geleeden, sonder dat daervan revengie nemen connen. 
Onlangs is gebeurt, dat in den avondtstondt een boot ind’ mondt van d’
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revier overvielen, ende dertthien mannen binnen scheuts van ’t casteel, dat 
t schreiuven aen taffel hoorde, vermoorden. Diergelijcke affront ende aff- 

breuck is ons te land ende t’ waeter meer overcoomen, daerop d’ vyanden seer 
grooten moet draegen.

Terwyle ick hier geweest ben, sijn mede seven Chineesche visschers dicht 
by d’ stadt dootgeslaegen. ’t Garnisoen is d’ meeste tijt niet boven de 300 
coppen starck geweest, daermede een groot casteel ende stadt moetten be- 
setten, waerover de wachtten seer swaer vallen; ende sal van all het volde met 
ons’ vloote gecomen niet versterekt connen werden, d’wyle meer volck naer 
d’Molucos ende Banda dient gesonden ende tot assistentie van verscheyde 
scheepen noodich is, dan medegebracht hebben. Hierover versoecken, dat 
U Vorstelicke Genaede d’ goede handt daeraen gelieve te houden, dat suc- 
ccssivelijcken met goet getal soldatten ende bootsgesellen versterekt mogen 
werden. D’Compagnie ende ’tlandt sal daeraen seer goeden dienstgeschieden.

Des Compagnies staet is, Godtloff, door gans Indien in reedelicken goeden 
standt; niet dan volck ende geit gebreckt ons. Des vyants stroomen werden 
van d’ onse onveyl ghehouden. Te waeter heeft den Spaingaert geen sonder- 
linge macht, dan omtrent Goa, Seuratten ende Persia. Van hier is derwaerts 
in September passato een vloote van seven scheepen vertrocken.D’Engelsen 
sijn in dat quartier thien goede scheepen starck ende hieromtrent twaelff 
cleyne scheepen ende jachtten, maer volck ende geit gebreckt haer, ende 
gaet d’spraeck, dat Batavia verlaetten sullen. In de Molucquos is de coninck 
ovcrleeden, ende weder in sijn plaets gecooren ende voor coninck verclaert 
eenen Hamsia, die 18 jaeren by de Spaingaerden ind’ Manillia gevanghen is 
geweest ende in Ternate gesonden was om van d’verlossinge van den ouden 
coninck te handelen. In de quartieren van Amboinii.sijn d’gemoederen van d’ 
inwoonderen, na ouder gewoonte, gans onrustich. D’governeur Vlack mit een 
oppercoopman, capiteyn ende vrouwe, met seeckereibandinesen, die lange /<yy • >
geveynst hadden ons seer toegedaen t’ wesen, in een prauw sonder soldaten 
van ’t eene cylant naer ’t ander varende, is door dese Bandinesen overvallen 
ende op d’ cust van Ccram in een miserabele gevanekenisse vervoert, waer- 
door d’ cylanden Banda van alle haer voornaemste hooffden ontbloot sijn, 
weick veel swaericheden veroorsaeckt. Voor dese gevangenen eyschen de 
Bandaniesen alle d’ Pouleronneesen ende ghecrijstendekinderen, offdreygen 
haer met een wreede doodt.

Naedat ter contemplatie van Mousabeecque, ambassadeur van Persia, op 
d’ reyse met onse familie vrywat ongemack hadden geleeden, groote arrogan
tie ende petulantie verdraegen, is hy eyntlijeken, op sijn versoeck, met een 
schip van hier nae Coromandel vertrocken, omme vandaer over landt na Su- 
ratten off Persia t’ reyssen.

men
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’t Generael gouvernement wegen d’ Vereenichde Nederlanden in Indien is 
s den 30en September door d’ heer generael Carpentier opgedraegen, in 

dier vougen gelijcJc sijn E. ’t selvige van ons ontfangen hadde; nae uutterste 
vermoegen sullen debvoir doen omme d’ generale staet ende des Compagnies 
aftairen soo getrouwelick ende wel te derigeeren, gelijck voor desen gedaen 
hebben. D’ Almoogende verleene ons daertoe sijn heylige segen, opdat het 
gedye tot volcomen genoege van hare Ho. Mo., U Vorstelicke Genade ende 
d’ gemeene participanten.

In Batavia, den 30 October 1627.

.

J. P. COEN.

4. — 9 NOV. 1627. — L L I, 1.
(PEE FREDER1GK HENDRICK).

Onsen jongsten *), in copie hiernevens gaende, was in dato 29cn July laest 
per d’ Engelsche fluyt d’ Expeditie.

Tsedert sijn hier, Godtloff, van ’t vaderslandt wel gearriveert, te weeten 
25en September ’t schip Uytrecht, 27en ditto de Galias ende Fexel> 9 October 
Vianeii, I3en ditto ’t Wape?i van Hoorn, met welcke alhier met syne familie 
in goeder dispositie wel aengecomen is d’ E. heer generael Jan Pietersz. Coen, 
aen welcken dadelyck op syne aencompste aen landt, door den generael Pieter 
de Carpentier geresigneert ende opgedragen is ’tgeneralegouvernement van 
India, achtervolgens d’expresse ordre ende last van de gecommitteerde be- 
winthebberen der generale Oost-Indische Compagnie van Nederlandt, uyt 
de vergadering van de Seventhiene by haer E. missive van dato 9C,‘ January 
deses jaers, geschreven in ’sGravenhage, herwaerts gegeven.

De Leeuwinne ende Kemphaen waeren met d’ heer generael Coen in com
pagnie de Cabo de Boa Esperance aengeweest, ende by syne E. vandaer den 
13ön July vooruyt naer Choromandel affgevaerdicht. Godt geve deselve een 
spoedige reyse mogen getreft hebben, anders soud’ het op de Cust vrywat 
slecht staen, insonderheyt in de procure der Europische retouren. Onder- 
tusschen mogen wy alhier ende U. E. aldaer voor een groot geluck reeckenen 
de spoedige overcomste der drye Suratsvaerders, gelijck mede van Frederick 
Hendrick ende Brouwershaven, sonder welcker oportuyn ontset Persia, Su- 
ratte, Choromandel, Teyouhan ende Battavia, soo veel den handel belangt, 
in uyterste necessiteyt van substantieel capitael souden vervallen hebben,

*) Versta: de jongste van de Carpentier.
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welcke nu, Godtloff, ter goeder tijt alt’saemen gestijft sijn geworden, soo- 
daenich, dat tot ’t naestvolgende secours den handel deser respective quar- 
tieren in progressiven trayn soude connen gehouden werden.

De comptanten, coopmanschappen, provisien ende nootlicheden met de 
voorgaende ende dese schepen successive alhier ontvangen, sijn volgens be- 
comen facturen ende bescheyden de generale Compagnie goet gedaen. Wat 
derselver bevindinge belangt, gelijck mede wat op d’ een ende d’ ander vorder 
te raysonneren valt, ende wat opnieuws weder voor India geeyscht werdt, 
sullen U. E. by neffensgaende petitie voor India vernemen mogen, waerin 
alles bescheydentlijck wert aengewesen, daertoe ons gedragen.

Alsoo de schepen, namentlijck Groot-Hollandia, Frederick Hendrick, ’t 
Wapen van Deljf, 's Landts Hollandia ende de Nieuwe Galias tegemvoordich 
by haere volle last leggen, is goetgevonden U. E. deselvealsnu op ’tspoedich- 
ste in compagnie sullen toegesonden werden, sonder die langer in noodeloos 
perijckel van brandt, schips-sleedt, verloop van maentgelden, consumptie 
van vivres etc. op te senden, ende gaet over dese respective schepen verdeelt 
ende aen de Camers van Amsterdam, Middelburch, Del ff, Rotterdam ende 
Hoorn geconsigneert, volgens de bysonderé facturen ende cognoissementen 
daervan, sijn de een cargasoen bedragende in ’tgenerael /1.334.580 — 10 —8, 
bestaende in 64.795 sacketi peper, 284.604 giroffel nagelen, 318.038 & 
nooten muscaten, 95.122 %* foelye in 844 sockels, 12.923 catty rouwe Chi- 
neesche syde, 451 balen Persischesyde, 17.895^schooneCantonschen radix 
China, 21.275 galiga, 55.612 ^ salpeter, geraffineert ende rouw, 40.451 
stucx ende 16 balen diversche sorteringe fijn porceleyn, 142 picol ende 63 
catty Japansch cooper, 1050 catty veroverden indigo, 180 catty aloë, 121| 
caraet diamanten, bestaende in 73 stucx, 11 stucx bezoarsteenen, 4 leggers 
gepeeckelde nooten muscaten, 15 catti muscus, 62 stucx geschut tot ballast, 
ongetaxeerdt, 10 piccol sandelhout, ende 7 packen Custcleeden. D’ Almogen
de laet U. E. alles in salvo ende ter goeder tijt toecomen.
Tegen ende per tout de maent December sijn noch van verscheyden quar- 

tieren inwachtende, te weeten van Jamby stijff 200 lasten, item van de West- 
cust van Sumatra 250 a 300 lasten ende van Patane ruym 100 lasten peper; 
item ’tsyde retour van China, daervan geene seeckerheyt connen toeseggen 
hoeveel, alsoo sich ’tselve schicken sal nae de behouden overcomste der ge- 
sondene subsidien van hier (connende goelijck toelangen tot 300 picol rouwe 
syde), item nae ’t succes van ’tjappansch silverretour, ende voorts nae den 
toevoer uyt China selfs, waervan dagelijcx naerder verseeckerheyt ende be- 
scheyt van Teyouhan tegemoet sien.

Voorts soo sijn noch van Japan ontboden, ende werden mede tegen ge- 
m el ten tijt alhier verwacht 1500 a 2000 picol coper voor ’t vaderlandt; item
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den dagelijcxen aenvoer van Bantam, behalven allen ’t voordere welcke hier 
noch by den handt gehouden, aen de cant van 100 lasten peper. Tot over
voer van welcke voorverhaelde ende verhoopte retouren wel twee goede 
schepen souden van noode wesen, waertegen alhier gants sober van bequae- 
me retourschepen versien sijn, niet meer als met ’t schip ’t W'apen van Hoorn, 
sulcx dat het geschapen is dit jaer geene retouren meer volgen sullen, maer 
den Raedt inclineert, dat men deselve tot,t aenstaende saysoen desjaers 1628 
op voorraet alhier overbehouden sal, omme alsdan, gelijck nu, de retour
schepen sooveel te vroeger ende ter goeder tijt te connen affvaerdigen, te 
meer, alsoo verstaen werdt, de Compagnie geen verachteringe daerby lyden 
can, ten aensien haeren eysch van de vier hooftspeceryen, insonderheyt soo
veel de peper aengaet, met dese schepen voldaen werdt, ende wat de syde 
van China ende ’tcoper van Japan belangt, can oock geene vercortinge ver- 
oorsaecken, dewijl ’teene in Japan selve ende ’t ander in de quartieren van 
Persia, Suratte ende Choromandel met soo goeden advance can werden ge- 
benefitieert, als in 't vaderslandt selve, sulcx dat het alsmede dient tot ver- 
sterckinge van 'tlnlandtsch funds, d’Inlandtsche proffyten, ende vergroo- 
tinge van d’Europische retouren in ’t aenstaende. Godt geve het maer ’taen- 
volgende jaer aen geene goede retourschepen come te gebreecken; aen goede 
ende groote retouren hoopen wy, soo Godt Almachtich synen segen daertoe 
gelieft te verleenen, het alhier niet manqueren sal.

Voor ’t ongeluckich succes der schepen Gouda, Middelburch ende Hollan- 
dia sijn verscheyden mael in de maenden January ende February, soo als ’t 
met de retouren te pas quam, de schepen affgevaerdicht, sonder aensien van 
tijt, ende geduerende derselver geluckige overcompste is onses wetens noyt 
soo grooten swaricheyt daerin gemoveert, maer nu, soo ’t schijnt, trecken 
U. E. de laetste stoot soo ter herten, alsoff soodaenigen tijt voor de Neder- 
landtsche Compagnie tsedert altoos omineus gebleven ware. Niet dat wy 
willen wederspreecken U. E. goede intentie ende ordre in desen gegeven, 
welcke wy om verscheyden wichtige redenen bekennen moeten seer goedt te 
wesen wanneer haer de saecken oock daernaer neigen willen, gelijck als wy 
niet naerlaten sullen, tot bevoirderinge van dien, naer ons vermogen U. E. 
last in desen naer te comen; alleen onder correctie behoorden die soo strict 
niet te bepalen, dat men, naer alle welaengewende debvoiren de retouren 
evenwel met U. E. ordre niet concurrerende, alsdan soo costelijcken naelast 
genootsaeckt is over te houden leggen, gelijck met Hollandia nu bykans een 
rondt jaer geschiet is, ende ongetwijffelt nae desen noch wel meer geschieden 
sal, welck soo in January laetsleden had mogen voortgaen, veel besorgelijcke 
inconvenienten alhier ontweecken ende by behouden overcompst de Com
pagnie in Nederlandt tydiger soulaes soude aengebracht hebben, ’t Horribel
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aspect van twee nachtbranden alhier ter reede, d’eene aen VEsperance ende 
d’ander aen Nieu Bantam, ende ’t seer nae geschapen gelijcke disaster met ’t 
Wapen van Del'ff door Nieu Bantams brander veroorsaeckt, bewegen ons en 
passant sooveel hiervan aen te voeren, hoewel wy nochtans tot rescriberens 
U. E. intentie sullen trachten t’ achtervolgen.

Gelijck als U. E. eenen wenschelijcken tijt op ’taffseynden der retouren van 
naarlndië ^nc^a beramen, om alsoo eene spoedige reyse ende een goet saysoen op ’t 
tijdig te vaderslandt aen te treffen, beneffens dat het U. E. aldaer in de dispositie naer
doen ver
trekken.

4.

India in den tijt oock seer wel slaecht, even alsoo soud het seer wel passen 
ende de Compagnie aen dese cant gants dienstich wesen, indien U. E. de 
schepen vandaer naer India mede soo tydelijcken conden affvaerdigen, dat 
se in ’t begin van ’t Oostermouson, namentlijck tegen de maenden April, May 
ende Juny ten langsten, hier mochten arriveren, om welcke tijt alsdan voor
handen staen de capitale beseyndingen naer China, Japan, fChoromandel,^ % (p 
Suratte ende Persia etc.; ende de secoursen nae verloop vamdien tijt arrive
rende, connen voor dat saysoen tot ontset deser quartieren seer weynich ofte 
niet dienen, maer sijn genootsaeckteen goeden tijt ledich te leggen, totgroote 
verachteringe van de Compagnie.

In de maent van September ofte in ’taldervoorste van October, met d’eerste 
blaes van den Oostenwind!, soud onses oordeels een gewenschte tijt wesen 
om de schepen van Nederlandt naer India te seynden. Geen andere conside
rabele obstaculen connen wy hiertegen bedeneken, alsdat het dan te vrouch 
sonde wesen ten respecte van de slachttijt. Wat aenlangt de provisie van vleys 
ende speek, daeromme dunekt ons de Compagnie niet behoorde verlegen te 
vallen, want die op voorraet van de voorgaende slachttijt can opgeleyt wor
den, ofte de beesten selfs souden tot in de maent February oft in ’t begin van 
Maert in stallen opgeset, alsdan eerst geslagen endegesouten connen werden; 
dat het vleys 6 a 8 maenden vroeger gesouten werdt, meenen wy soo grooten 
swaericheyt niet geven can, ten aensien de schepen soo binnenslandts als 
naer huys varende van hier met vleys versien werden, dat somtijts wel twee 
jaeren ende meer oudt is. U. E. gelieven ons ten goede te nemen soo wy hier
in excedeerden ten aensien van andere obsterendeconsideratiendaer te lande,
ons alhier onbekent, alsoo wy maer presumeren te spreecken van ’t geene 
hier ten dienste van de Compagnie seer wel passen soude, ende daeraen haere 
E. ten hoochsten oock gelegen is, alsby verscheyden voorige exempelen ende 
dit jaer by de vooruyt gearriveerde schepen gebleecken is, welcke, soo sy 
mede, gelijck de jongste, in ’t vaderslandt verwintert waeren gebleven, eene 
inestimabele verachteringe ende stils tan t, soo in den handel van de Com
pagnie als in de maintenue van haeren staet soo te water als te lande over 
gants India soude gecauseert hebben.
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Met Zicrczee, d’Engelsche Beer, Mauritius ende ’sLants Hollandia, op 6en 
Suratte gearriveert met 450 balen Persische syde, hebben voor 

Battavia tot den Inlantschen handel niet meer becomen als 249 pacquen 
cleeden ende elff met droguen, monterende met d’oncosten omtrent ƒ 100.000, 
ende onsen jaerlijxschen eysch was tenminsten van f 220.000, welckdeffault 
ontstaen is, doordien U. E. een jaers equipagie naer Suratte overgeslagen 
hebben, daerop d’onse in Suratte haer verlaten ende de Battavische geson- 
dene secourssen dienvolgende tot bevoirderinge van d’ Europische retouren 
aengeleydt hadden, welcke misslach d’ Inlantsche commertie, de reele proffy- 
ten ende andere vorderlijcke progressen in U. E. colonien dit jaer dapper ten 
achteren sal setten, behalven d’Europische retouren mede daerdoorsal comen 
te lyden. ’t Ware te wenschen geweest U. E. een jaer vroeger soo goeden on
set naer India versorcht hadden, gelijck met de jongste equipagie des herbsts 
1626 geschiet is. ’tSoude’tfunds van de Compagnie in India vry wat te vooren 
geset, d’Europische retouren dit jaer vergroot, in de saecke van Bantam veel 
goets gedaen ende de geveynsde vrunden (tot noch toe ende alle dien tijt 
t’eenemael onmachtich geweest sijnde) een onverwinnelijck voordeel affge- 
sien hebben. Doch wy daneken Godt dat het noch soo wel uyt is gevallen, 
alsoo ’t vry erger geschapen stont, indien U. E. soo goeden resolutie niet ge
nomen ende in ’t werek gestelt hadden, waerinne wy U. E. versoecken met 
vermeerderinge te willen continueren, welck doende, wy met Godts hulpe 
niet twijffelen ’t versuymde eerlang wederom opgehaelt, ende veel besorchde 
swaricheden in corten overwonnen sullen werden.

Volgens de jongst becomene boecken ende bescheyden van Suratte waeren 
de restanten over de comptoiren daer te lande seer sober; aen Europisch 
retour was daer soo in Suratte als met ’t geene noch dagelijcx met de caffila 
van Agra ingewacht wierd een cargasoen van omtrent ƒ150.000, bestaende 
meest in indigo, weynige salpeter, eenige alcativen ende fyne cleeden, be
halven noch 150 balen Persische syde, van ’t voorleden jaer aldaer opgeleyt, 
allen ’t welcke U. E. met Godes toelatinge tegen November vandaer sal 
den toegesonden, met noch soo veel meer als tusschen de tijt van d’aencomp- 
ste der schepen tot op d'affseyndinge van ’t vaderlandts retour in Suratte 
sal connen geprocureert werden, ’t welck wy duchten niet veel sal beschietten, 
insonderheyt in d’opcoop van indigo ende salpeter, alsoo ’t capitael noot- 
wendich eerst naer Agra opgesoriden, aldaer omgeset moet werden, ende dan 
noch affeomen, ’t welck veel tijts naer hem sleypt, ende qualijck eer als 
de maent February ofte Maert weder in Suratte keeren

Wy hebben d’onse geordonneert, soo ’t aen retour niet compt te ge- 
breecken, dat Dordrecht volladen naer ’t vaderslandt affvaerdigen, ende 
’t manequement van desselfs last oock te baet te comen, hebben wy daerin
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op voordeel van hier gescheept 56J last peper, met ordre, soo tot affladinge 
van ’t schip geexcuseert mogen werden, oft soo veel der dan van overich mocht 
resteren, deselve neffens d’ andere gedestilleerde coopmanschappen voorts 
naèr Persia te laten gaen, alwaer met seer goede advance gebenefitieert 
werden, soodat in allen gevalle de Compagnie geen ondienst daerby lijdt, 
noch oock hier geen vercorting in d’ affladinge der retourschepen veroorsaect.

Wy maecken reeckeninge, soo wanneer van de voorleden jaers overge
bleven restanten by de comptoiren Suratte, Cambaya, Amadabat ende Agra 
affgaen de ƒ 150.000 aen Nederlandts retour hierboven gementionneert; item, 
als daervan sullen wesen affgeleyt d’ opgenomene interestgelden, soo in Su
ratte als Agra, monterende aen de cant van ƒ200.000; item, als daervan voorts 
affgesteecken werden de loopende ongelden, quade schulden ende andere 
menudentien, datter weynich sal overschieten, midts dat dan noch de spece- 
ryen redelijcken afflocht ende vente mogen getroffen hebben, welcke, nae 
verstaen, vrywat stii)rt hadden genomen ende in Agra wel een derde in den 
prijs gedaelt waren, ten aensien van den toevoer door ons selfs in Persia ende 
op de cust Choromandel, behalven ’t geene Engelschen, Portugiesen ende 
Deenen daer noch bygebracht hebben, waerdoor d’ Armenische ende andere 
Indostansche cooplieden, welcke de speceryen over landt in Agra plachten 
te comen soucken ende vandaer nae 't rijcke van Persia ende andere omleg
gende quartieren te vervoeren, soo niet meer trecken als te vooren, ende dien- 
volgende de speceryen comen te sitten; daeromme achten wy gants noodich 
omme deselve in reputatie, request ende op de proffitabelste prijs te houden, 
dat de quartieren van Choromandel, Suratte, Persia ende Mocha met spece
ryen in proportie alsoo gedient werden, dat se behoorlijcke sleet treffen mogen 
eer se den anderen comen te rescontreren, ’t welck wy verhoopen nu soo be
stelt te hebben, ende in toccomende seer wel sal connen achtervolcht werden, 
wanneer maer op d’ eysschen van de respective quartieren wel wert geleth.

Tot vervolch van den handel in de quartieren van Suratte ende Persia heb
ben wy den 4en Augusty passato van hier derrewaerts gesonden, onder de 

- vlagge ende ’t beleydt van d’ E. heer Willem Jansz., gewesene gouverneur in 
Banda, de schepen Groot Mauritius, Nieu Hollandia, 's Landts Mauritius, ’t 
Gulden Zeepacrt, Dort, Bommel ende Weesp, gemand met 700 coppen, gear- 
meert ende gevictualieert naer behooren, daerinne voor de respective quar
tieren de navolgende comptanten ende coopmanschappen gescheept sijn, te 
weeten,ƒ618.000 in gemunt ende ongemunt goudt ende silver, 7000 picol 
peper, 30.000 TC giroffel nagelen, 65.000 TC nooten muscaten, 40 sockels foelie, 
150 picol sandela, 47 picol sappanhout, 996 picol Japansch coper, 5000 TC 
radix China, 5000 TC galiga, 120 picol Japansche campher, 460 picol suycker, 
540 stucx carmosijn, roode ende andere eoleurde laeckenen, 77 stucx car-

can
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sayen, 2686 & quicksilver, 2894 vermilioen, 8767 ^ tinn, 73.880 ^ loodt; 
welck cargasoen volgens onse ordre verdeelt werdende ende in de respective 
quartieren nae d’ ordinary prijs courant afftocht sorterende, aldaer behoorde 
op te brengen ter somme van 14 tonnen gouts ruym, gelijck wy in onse voor- 
gaende mentie gemaeckt hebben, namentlijck de coopmanschappen voor 
Suratte, Cambaya ende Agra gedestineert, behoorden te renderen aen de 
cant van ƒ200.000; item de geordonneerde comptanten bedragen ƒ418.000, 
t’ samen ƒ618.000; item de coopmanschappen voor Persia gedestineert be
hoorden daer te lande, volgens de gecontracteerde prijs met ’sconincks fac
teur, op te brengen ƒ600.000; ende de geordonneerde comptanten monteren 
ƒ200.000, t’samen ƒ800.000. Dit is ’t capitael daerop, by behouden over- 
comst, den verachterden handel in Suratte weder gerestaureert ende den 
soberen in Persia vigoreuser vervolcht sal worden, ende waervan U. E. voor 
haer contingent de retouren niet eer sullen connen toegesonden werden (alles 
ten beste slaende) als tegen November 1628, ende naeBattavia, tot den In- 
landtschen handel, tegen Maert aenstaende.

Wy duchten, dat Suratte qualijck meer (boven de retouren van ƒ150.000 
uyt d’oude restanten ende de 150 balen Persische syde) dit jaer uyt voor- 
gemelte nieuw secours voor ’t vaderslandt sal connen aenleggen, als omtrent 
ƒ100.000; ende voor dese Suyder quartieren hebben wy alsnu geeyscht een 
cargasoen cleeden van omtrent ƒ250.000, t'samen ƒ350.000, welcke alsoo 
voldaen ende getrocken werdende, van de voorsz. ƒ 618.000 alsdan over
schieten sal omtrent ƒ268.000, waeruyt d’ongelden van ’t loopende jaer 1627 
affgesteecken sijnde, 't overschot schaers tot ƒ250.000 sal connen toelangen, 
waervan wy geordonneert hebben d’eene helft tot incoop van ’t Europisch, 
ende d’ander helft tot opsamelinge van ’t Battavisch retour. Hierby connen 
U. E. ten naesten by reeckeninge maecken, hoe weynich Suratte tegen No
vember 1628 al weder voor Nederland! vermogen sal op voorraet te procu- 
reren, namentlijck aen de cant van ƒ120.000 ende meer niet.

Om onsen vollen eysch van cleeden voor Battavia tegen d’aencomst der 
schepen anno 1628 met gemack op ’t proffytabelste te samelen, hebben 
van den Brouck last gegeven, ’tgeene tot voldoeninge van dien te cort compt 
(welck omtrent op ƒ100.000 schatten), voor den tijt van twee, drye a vier 
maenden op interest sal sien te lichten, liever dan weder in soo schadelijcken 
achterstal te blyven steecken. Den interest can doch wel dubbelt weder op 
den tydigen incoop der cleeden gewonnen worden. Had van den Brouck ’t 
voorleden jaer oock soo gedaen (gelijck wy hem daertoe lastgegeven hadden, 
ende nae wy verstaen, wel soude hebben connen doen, soo niet te scrupuleus 

geweest door ’t achterblyven van de vaderlantsche secourssen anno 
passato), ’t soude de Compagnie aen dese cant alleen in reeel Inlantsch prof-
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fijt wel ƒ 150.000 te vooren geset, gelijck in de retouren tegen ’tjaer aenstaende 
seer gestijft hebben, daer nu ter contrarien openbare vyanden ende 
lerende vrunden in dese Orientische quartieren met de voordeelen doorgegaen 
sijn. Wy vertrouwen echter U.E. tegen dit schadelijck inconvenient soo veel 
haer incumbeert voortaen versien sullen; anders vinden geen swaricheyt dan 
dat den ommeslach op soo enckelen capitael noch moet gedreven werden, 
waerdoor, in cas van tardance oft ongeluckich succes, 't groote werck altoos 
lyden moet.

U. E. jongste advisen ende ordren op de geeyste retouren van Suratte 
hebben wy d’onse aldaer punctuelijck aengeschreven ende gelast, haerdien- 
volgende, soo in ’t overseyden van ’t geeyscht, als in ’t nalaten van ’t geene 
U. E. affschry ven, te conformeren; alleen hebben daerby gevoecht, dewyle wy 
den indigo Zerchees vooreerst wel connen excuseren ten aensien den eysch 
met de jongste schepen den Gouden Leeuw, Orangieznde Walcheren voldaen 
is, den Biana nae wensch niet te becomen sijnde, ’tgebreck van Dort's affla- 
dinge in sulcken gevalle met baftas ende andere goede lywaeten te suppleren, 
liever dan een minder schip te depescheren.

Op U. E. voorstel van gestadich een schip ofte twee in ’t vaerwater van 
Suratta, Persia ende Mocha te houden, soo tot vorderinge van U. E. affairen 
in de respective quartieren, gelijck mede tot overvoer der Moorsche goederen 
op vracht, tot werving van vruntschap ende vermeerdering van Compagnies 
estime by d’Inlantsche natiën aldaer, item tot soulagiement van U. E.jaer- 
lijcxsche equipagien van Nederlandt nae Suratte ende tot meerder verseecke- 
ringe van U. E. capitalen op de custe van India naerder gelet hebbende, sou- 
dcn ’t mede scer dienstich achten, conde sulcx sonder merckelijck perijckel 
van den vyant ende met d’ aengeroerde voordeelen geschieden; maer over
leggende de presente constitutie van Compagnies middelen aldaer, dat se 
niet bastant sijn omme haer tot den Inlandtschen handel van Mocha ende 
Persia in de gerequireerde proffijtgevende cleeden ende andere Indostansche 
waren t’extenderen, gelijck mede, dat van den Broucke alsnu by de jongste 
advisen is acnwyscndc ’t prejuditie welcke de Compagnie by ’t overvoeren 
der Moorsche goederen in haeren handel subject is, item, dat de sobere vrach
ten nergens na de groote moeyten, tijtquistïng, scheepslemmering ende aff- 
sloving van ons volck connen recompenseren, hebben wy voordees tijton- 
dienstich geacht, op dese consideratie eenige schepen daer te houden. Wat 
belangt ’tsoulaes welck de Compagnie in haere equipagie van Nederlandt 
daerdoor is verhoopende, can haer genouchsaem geworden, al hout men 
daerom in dat vaerwater geen schepen over. Wanneer U. E. maer de Suratsche 
ende Persische capitalen, neffens soo vele schepen als tot overvoer der Euro- 
pische retouren aen dien cant van noodesijn, tijtlijck vandaerherwaertsover-
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. seynden, gelijck nu mztDorttBommclende Weesp isgedaen (connende altoos, 
Godt de voorste, sonder verabhteringe geschieden), wanneer U. E. maer de 
schepen tijtlijck van Nederlandt depescheren, gelijck in onse voorgaende 
hebben aengewesen, soo soude de Nederlandtsche ende Battavische uytrus- 
tinge gelijckelijck in deffensiver ende verseeckerder gestaltenisse altoos van 
hier derwaerts connen uytgeset werden.

Op andere insichten hebben wy den commandeur Willem Jansz. ende den 
Raedt in consideratie gegeven om één a twee van de bequaemste ende deffen- 
sibelste jachten ofte schepen dit jaer in ’t vaenvater aldaer te laten, om ’t 
groot syde-retour, welck anno 1628 van Persia verwacht werdt, soo tijtlijck 
van daer te mogen halen, dat ’t selve U. E. noch met de Suratsche retouren 
in November des gemelten jaers mocht toegesonden werden, welck andersin ts 
geschapen is een geheel jaer weder te sullen moeten overblyven, gelijck nu 
met de 600 balen van ’t voorleden saysoen geschiet is, ende met de verhoopte 
300 balen dit jaer van Persia mede sal uytvallen. Tegen welcke voorstellinge 
onses oordeels geen swaerder obstaeckel sal connen vallen, als ’t perijckel 
van den vyant, byaldien hy met een bcduchtelijcke macht in Masquatte ver
winterde, in wekken gevalle het niet geraden soude wesen daermede voort 
te varen, maer soo hy syne macht in Goa oplegt, gelijck in ’t voorleden jaer 
gedaen heeft, ende dat onse schepen eer uyt de Golfo keeren connen als hy 
deselve daer soude connen besetten (gelijck d’ onse haer daervan genouch- 
saem connen informeren), salder geene swaericheyt wesen om dit ons project 
aldus in ’t werck te stellen, waeraen wy vertrouwen de Compagnie goeden 
dienst soud geschieden. Wat wy hierop vorder aen die van Suratle in bedenc- 
king gegeven hebben, sullen U. E. breeder vernemen connen by onse mis
sive in dato 3cn Augusty passato derwaerts gesonden.

Belangende 't sober syde-retour dit jaer van Persia verhoopt, hebben wy 
geordonneert naer Battavia te comen ende niet in Suratte over te behouden, 
om des te minder onderpandt in der Mooren handen aldaer te betrouwen, te 
meer dewyle van hier soo tijtlijeken als vandaer, ende mogelijcx eer, naer ’t 
vaderslandt can geretoureert werden.

Wy hebben aen van den Broucke geschreven, byaldien het soo prejuditiabel 
sy, gelijck hy nu jongst geadviseert heeft, te weeten, ’t overvoeren van de 
Moorsche goederen, dat hy sulex in toecomende excusere, sooveel sonder 
schadelijck gevolch ende sonder verminderinge van Compagnies estimc by 
de groote ende andere welcke de Compagnie in haeren handel eenigen hinder 
bieden connen, gevoechlijck geschieden can. In allen gevalle hebben wy 
boden ’t overvoeren van Moorsche goederen naer Battavia.

Gemerckt de matige quantite speceryen dit jaer naer Suratte ende Persia 
gegaen, sal ’t nu oock niet gelegen comen eene beseyndinge naer Mocha te
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doen, ’t en ware den Raedt goet conde vinden om voorverhaelde redenen 
eenige schepen daer te laten, ende dat deselve sonder vercortinge van ’t Per- 
sisch voyagie, middelertijt een tocht naer Mocha doen conden, ende dat se 
oock middel hadden yets derwaerts uyt te setten, welck met goede advance 
aldaer in corten tïjt conde verhandelt werden, in welcken gevalle wel eenebe- 
seyndinge derwaerts souden mogen doen, op ’t verleent mandament van den 
nieuwen basschia, ende meteenen onderstaen off sy den coopman de Milde 
metsijn jongen, volgens des basschias toesegginge, souden connen vrycrygen. 
Doch wy sijn van gevoelen, soo geen ander volck ende goedt daer gelaten 
werdt, dat hy de Milde niet licht ontslaen sal, meynende een goet onderpant 
aen hem te hebben. Ons verlangt te verstaen, wat recompens U. E. wegen 
d’affgenomen goederen door Fodely basschia by den Grooten Heer sullen ge- 
obtineert hebben; van hier isser geen apparentie toe, noch oock door die van 
Dabul niet, om yets daerin te vorderen, alsoo sy niet meer naer vrede met ons 
taelen, d’onse in Dabul scherp gevangen houden, ende daer beneffens selfs 
met inlandtsche oorloch belemmert sitten. Wy hebben aen van den Broucke 
gelast, soo met de Dabulders tot goede conditie comen ende ons volck vry
crygen can, daermede voort te varen, omme U. E. handel in die quartieren 
soo veel mogelijck buyten der Mooren becommerïnge te houden

Wy hebben mede verboden een permanent comptoir in Mocha te stabi- 
lieren voordat een nieuw mandament van den Grooten Fleer ende expresse 
ordre van U. E. daertoebecomen, raedsamersijnde ondertusschen den handel 
uyt de schepen gedreven ofte t’eenemael nae’gelaten werde, soo daer niet 
meer voordeels te behalen sy, als d’ heer Speult saliger jongst aldaer geobti- 
neert heeft, hebbende in alles niet boven de ƒ26.000 aen speceryen daer te 
lande waerdich connen verhandelen.

Per Vapours missive van den 28cn December passato uyt Agrageschreven, 
hiernevens in copie gaende, sullen U. E. desselfs gewenscht onthael by den 
Chach Selim ende grooten te liove, gelijck mede den train van U. E. negotie 
aldaer vernemen connen, waeraen ons gedraegen. Wy hebben d’onse gelast, 
wanneer den dienst van de Compagnie sulex vereyscht, gelijck mededenoot- 
wendige verschyninge voor den Chach Selim tot confirmatie van syne verwor
ven gunst, dat Vapour (te hove alreede in goede kennisse ende gesintheyt 
geraeckt sijnde) ofte in desselfs absentie een ander acceptabel persoon met 
de gerequireerde handtvullinge gebruyckt werde, tot wylen ende tyde U. E. 
op een formeel agent sullen hebben gedisponeert.

Met behouden overcomste der schepen den Gouden Leeuw, Walcheren ende 
Orangie, sullen U. E. volcomen bericht van den standt U. E. ^ffaireti in de 
quartieren van Suratte, Persia ende Mocha becomen, ende onder anderen 
seer wel verstaen hebben, weshalven in desen geene vordere extensie daervan
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maecken sullen, ons mede gedraegende aen de brieven endebescheyden hier
nevens in copie gaende, van gemelte quartieren ontfangen. Wat vorder ordre 
ende advisen wy van hier op U. E. affairen aldaer met de jongst vertrockene 
schepen derwaerts gegeven hebben, sullen U. E. by neffensgaende copien 
onser missiven ende instructie in dato 3cn Augusti passato breeder vernemen 
connen.

Volgens d’ affgeleyde boecken van ’t comptoirSuratte, ady ultimo Decem
ber passato geslooten, monteerden de generale ongelden van een jaer over de 
comptoiren Suratte, Amadabat ende Brotchia, item ’t voyagie naer Mocha 
ƒ79.000, daeronder begrepen ƒ59.000 voor scheepsoncosten, meest aen de 
vloot van d’ heer Speult saliger (daeronder drye landts-schepen) gegasteert. 
De generale winst daertegen bedraecht ƒ123.000, sonder daeronder begrepen 
te sijn de winsten ende ongelden van ’t comptoir Agra, alsoo de reeckeninge 
op ’tsluyten der boucken in Suratte vandaer noch niet becomen hadden.

U. E. voorgestelde poincten in ’t concept raeckende Suratte ende Persia 
hebben wy den commandeur Willem Jansz. ende Visnich in recommandatie 
gegeven, om U. E. aldaer ende ons alhier t’sijnder tijt bchoorlijck antwoort 
daerop te geven.

By de boucken van Persia bevinden dat de generale ongelden aldaer in 
een jaer tijts, ’t sedert primo October 1625 tot primo October 1626, monteren 
ƒ 17.000, daeronder ƒ2000 aen scheepsoncosten, item ƒ 9000 aen schenckagie, 
ende de rest tot montcosten, oncosten ende soldye van Compagnies dienaers 
verstrect; daertegen bedraecht de suyvere winst ƒ234.000, geadvanceert op 
215.000 ‘B? peper ƒ80.000; op 50.000 <8? nooten muscaten ƒ70.000; op 25.000 
‘fêgiroffel nagelen ƒ70.000; op 30sockeIsfbelyeƒ5000; item op verscheyden 
andere coopmanschappen ƒ9000; t’ samen ƒ234.000.

Godt geve de Compagnie lange eenen vredigen handel in Persia behouden 
mach, alsoo ’t eenevan deapparentstecolumnen is daerop ’tlnlandtsch funds 
sal connen gestabilieert ende oock geaugmenteert werden, insonderheyt soo 
U. E. tot sleedt van soo grooten quantité Persische syde sonder vercortinge 
van de Chineesche raedt weeten, gelijck als Visnich is remonslrerendc, te 
weeten tot 2 a 3000 balen toe, ende dat U. E. van Nederlandt, wy van hier 
ende Suratte van daer de geeyschte coopmanschappen ende speceryen in 
quantité bestellen condt, gelijck sulcx wel sal connen geschieden indien U. E. 
de saecken daernae begeeren aen te leggen. Ondertusschen dat wy U. E. ad- 
vijs hierop verwachten, sullen niet naelatcn ons beste tot voortsettinge van 
dien handel te doen, soo veel in ons vermogen alhier bestaet.

Den standt Uwer E. affairen ende gelegentheyt van den handel in Persia, 
mitsgaders U. E. estime by den coninck van Persia ende andere particularitey- 
ten meer sullen U.E., hoopen wy, voor desen per missiven van Visnich, soo
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over Aleppo als met de jongst vertrocken retourschepen van Suratte, ten vollen 
verstaen hebben, van wélcke vvy U. E. andermael neffens dese copie sijn toe- 
seyndende, te weeten, eene van den 23 April 1626, geschreven uyt het leger 
voor Babilonien, een van den 16cn May uyt Casbijn, een van den 24cn Juny 
ende een van den I7cn Augusty uyt Spahan, item een van den 27en February 
1627, waeraen ons vorder gedraegen. Wat advisen ende ordren wy derwaerts 
gegeven hebben, sullen U. E. by onse missive in dato 3cn Augusty derwaerts 
gesonden, mede breeder vernemen mogen.

Tsedert onsen jongsten is hier van Choromandel primo September passato 
wel aengecomen ’t jacht Medenblicq, met een cargasoen van ƒ144.000, be- 
staende in 422 pacquen cleeden, 27.135 ‘S salpeter, gerafineert ende rouw, 
30.605 ^ yser, 12.700 1Ê boscruydt, 173 stucx slaven, etc.

Den 28cn Augusty hebben wy derwaerts affgevaerdicht ’t veroverde jacht 
Battavia, groot ongeveer 150 lasten, met ƒ20.000 in comptant, ende den 13en 
October aenvolgende is mede derwaerts vertrocken ’t gemelte jacht Meden- 
bliek, met een cargasoen van ƒ120.084 — 15 — 2, bestaende meest in comp
tant ende eenige weynige speceryen, sullende daer te lande ruym renderen 
ƒ180.000; ende daer te vooren is met Brouwershaven ende Grootenbrouck 
gegaen aen cargasoen geestimeert daer te lande waerdich omtrent ƒ280.000; 
item met de Leeuwinne hebben U. E. derwaerts gesonden stijff ƒ300.000; 
item volgens ’t jongst becomen extract van reeckening van de custe Choro
mandel bevinden, dat daer aen goede effecten nae Medenblicks affscheyt noch 
resteerden aen de cant van ƒ50.000; t’ samen ƒ830.000.

Met heeft nu, Godt beter ’t, op de Cust mede een langen tijt seer sober 
toegegaen, soodat onsen eysch tot den Inlandtschen handel nergens nae heeft 
mogen volstaen, tot merekelijeke verachteringe van de Compagnie, ende dat 
almede omdat U. E. ’t voorleden jaer de Cust voorby gegaen hebben.

Meer Europisch retour als ’t bedragen van de Leeuivinné's capitael hebben 
U. E. vooreerst van de Cust niet te verwachten. De rest ende meer sal totpro- 
cure van de cleeden tot den Inlantschen handel van noode wesen.

6.
Coro-
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Alsoo de Leeuivinne apparent laet op de Cust sal verschynen, dienvolgende 
hare ladinge tegen de behoorlijeke tijt niet wel sal connen geprocureert wer
den, oversulex oock tot het naestvolgende saysoen geschapen staetoverte 
moeten blyven, hebben wy met onsen jongsten per Medenblick derwaerts 
gcadviseert, byaldien voor desselfs aencompste aldaer niet gedepescheert 
ware, in sulcken gevalle de Leeuwinne niet voortseynden, maer ’t syner tijt 
nae Battavia laten comen, omme tegen November des jaers 1628 in des te 
verseeckerder compagnie van hier naer ’t vaderslandt te mogen vertrecken; 
te meer heeft ons hiertoe beweecht den oorloch tusschen Vranckrijck ende

de fluyt Veisen ende ’t jacht den Ar ent van
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Engelandt (soo wy by brieven van
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de Cabo onderricht werden) corts voor haer vertreck uyt Nederlandt ontstaen.
Belangende de poincten in U. E. project raeckende de Cust, concurrerende 

genouchsaem met onse advisen ende ordren voor desen van hier derrewaerts 
gegeven, hebben wy deselve aen den directeur Martijn Ysbrantsz. overgeson- 
den, met last om U. E. ende ons t’syner tijt behoorlijck antwoort daerop te 
geven.

Aengaende U. E. voorslach wegen de pacht van Masilipatam, dunckt ons 
onder correctie voorde Compagnie impracticabel om die aen haer tebecomen, 
veel min voor deselve dienstich, ten aensien onse natie soodanige tyrannique 
procedures als de Moorsche gouverneurs plegen tegen de cooplieden aldaer, 
niet souden mogen noch willen exerceren, als strydich tegen onsen aert, de 
goddelijcke wetten ende een Christelijcke consciëntie, in voegen de Compag
nie niet alleen de pacht niet soude connen ophaelen, maer onses gevoelens 
veel daerby moeten inschieten, want nae verstaen, hebben ’t de Moorse gou
verneurs, onaengesien hare extorsive procedures, noch quaedt genouch dat 
sy het connen ophaelen; wy laeten staen de moei ten ende onlusten welcke 
de Compagnie haer van Europeanen ende andere Indische natiën op den hals 
soud’ halen, beneffens noch andere consideratien meer; doch om in desen 
ons by preoccupatie niet te vergrypen, sullen wy ’t advijs van de Cust hier
over mede gaerne hooren. De consideratien by de Camer van Amsterdam 
wegen dese pacht gegeven, hebben wy d’ onse op de Cust oock overgeschre
ven, om t’ syner tijt met des te beter fundament ten beste van de generale 
Compagnie op d’een ende d’ander te mogen resolveren. Specerycn hebben 
dit jaer matich nae de Cust gesonden, om degrooten affslach ende stuyts wille 
in de quartieren van Guseratte, welck ons in nadeneken stelt off oock synen 
keer niet wel nae de Cust mocht genomen hebben.

Cruydt hebben met alle gelegentheyt tsedert U. E. aenschryvcn van de 
Cust ontboden ende met de gekeerde schepen vandaereen redelijekequantite 
becomen. Soo U. E. niet versuymen den eysch van sulpher jaerlijxderwaerts 
te bestellen, sullen genouchsaem vandaer voor gants India connen gerieft 
worden. U. E. dienen echter niet t’ eenemael op te houden om matige partyc 
goet Nederlandts cruydt herrewaerts te seynden, alsoo dat van de Cust 
gens nae soo durabel is ende qualijck langer als een jaer can goetgehouden 

• werden, daer ’t Nederlandts wel twee jaren ende meer ducren
Van d' affgedrongene 16.000 pagoden in Masilipatam, affirmeren wy als- 

noch, dat met soeticheyt off in gevoechlicheyt niets te becomen sal 
maer dat met hardicheyt ’t capitael met den interest van dien wel te

sy, wanneer U. E. saecken daernae gedisponeert staen. Alle jaeren, 
nae ons den directeur van de Cust adviseert, soud men voor Masilipatam in 
de maenden February ende Maert tot suffisante repressalie op de Moorsche
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schepen comen connen, vastelijck houdende, indien men sulcx eens onder- 
leyde, dat ons recht ende in toecomende beter ontsach wel obtineren souden, 
ende anders resteert er geen middel tot refactie, alsoo de royale cas van Gol- 
conda nimmermeer tot uytpayen verstaen sal, daer beneffens oock onmo- 
gelijck geacht werdt te hove hierin yets te wege te brengen, wat vrunden 
men daertoe oock soude mogen uytmaecken, soodat de gevoelijcke redenen 
de beste vrucht sullen baren. Den directeur wenscht maer d’eere te mogen 
hebben dit stuck met requisite macht by der handt te mogen nemen, niet 
twijfelende aen goede uytcomste, maer wel vreesende, dat langer uytstel 
meerder swaricheyt causeren mocht; evenwel soolange niet wat beter op ons 
voordeel sïjn, ende dat men ’t met simuleren alsoo noch gaende can houden, 
sal men de saecke tot beter oportuniteyt moeten insien.

In den handel van Bengale is vooralsnoch, om redenen U. E. voor desen 
aengeschreven, geene vorderlijcke negotie voor de Compagnie te behalen. 
De Deenen, soo ’t schijnt, sijn ’t daer mede al moede, soodat hun comptoir 
geerne vandaer souden gelicht hebben, soo hun sulcx door de Moorsche gou
verneurs ende cooplieden niet verhindert ware geweest, liaer alleen daer 
trachtende te houden tot een onderpandt, om van deselve in zee niet be- 
schadicht te werden, ’t Landt van Bengalen is mede vol oorloch ende troubel, 
soodat alles aldaer genouchsaem buyten ordrestaet. Allemaenden comender 
schier nieuwe gouverneurs, die niet trachten als te schrobben ende tescheeren.

’t Deensch jachtjen van Hoorn was in February passato met veerthien eeters 
voor Trangabary gearriveerd alwaer gesloopt is. Weynich apparentie wasser 
noch de Deenen eenige retouren naer Europa seynden souden, voordat nieuw 
ontset van Denemarcken bequamen. In Trangabary saten sy vast met schul
den belemmert ende laegen met de nayck van Taniahoor overhoop. Met de 
Moorsche gouverneur Mametacki hadden mede tot Masilipatam moeyte 
gehadt, die haer tot een begin 500 pagoden alreede geextorqueert hadde. 
Ilaer schip Christianushaven is dit jaer in Macassar,geweest ende was den 
17cn Juny passato weder voor Masilipatam gekeert met omtrent 60 bhaer 
nagelen ende 70 bhaer sandelhout. Haer jacht de Nachtegael, voor desen in 
Bengalen aen den grondt geraeckt, hebben sy met groote moeyte ende cost 
weder affgecregen. Haer jacht de Waterliondt had verècheyden Portugiesen 
endehaere goederen van Pipely op vracht overgebracht ende voor reeckeninge 

haere Compagnie partye rijs, neffens 30 a 40 pacxkens suycker ende 
weynige cleeden, soodat in Bengale meer overstueralste vooren waren/ïl 
jacht Nieuw Bengale genaemt legt voor Tanassery in doek, by gebrtfck ’ 
volck als andersints. In summa, den Deen heeft het seer slecht, soo hy in 
corten niet treffelijck ontsedt wert.

Nae Medenblick's affscheidt van de Cust bleven in Paliacatte noch over 600
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stucx slaven, vvelcke met de volgende gelegentheyt vandaer sijn wachtende; 
’t slaven-coopen wil op de Cust niet wel voort, die nu aldaer hadden waeren 
meest in Arraccan geprocureert ende soo ’t schijnt, sullen ons behoeft van
daer wel becomen.

Hier op Battavia is tegenwoordich een gesant van den coninck van Arrac- 
ons mefeenen brieff over de Cust per Medenblick toegecomen, by weick 
dien coninck alle vruntschap, goedt tractement ende vredigen handel in

can,
ons
sijn landt is aenbiedende.

’t Salpetercoopen legt op de Cust heel onder de voet, soo vermits ’t landt 
vol oorloch is, gelijck mede dat d’ onse by gebreck van middelen tot dien tijt 
toe daerin niet hadden connen doen.

In Armigon deden d’Engelschen vast haer best om onse wevers, schilders 
ende schuldenaers van Paliacatte nae haer te trecken. Voor desen hebben sy 
d’ onse te laste geleydt dat se haere stabiliatie in Armigon by alle middelen 
hadden gesocht te cruyssen, maer den directeur bewijst by syne missive van 
den 27en Juny, jongst met Medenblick vandaer becomen ende in copie hier
nevens gaende, gants contrary ende onder anderen dat d’Engelschen by ver- 
cregen caul van den heer van ’t landt ons uyt die plaetse gestooten hebben, 
soodat wy nu in Armigon noch in Cottapaten niet handelen mogen, daer wy 
nochtans van tevooren wel genegotieert hebben. Mooren ende Heydenen 
werdt den vryen handel daer toegestaen, maer wy alleen moeten daerbuyten 
blyven, soodat wy oock onse schuldenaers, aldaer woonachtich ende van 
Paliacatte derwaerts verloopen, aldaer niet moeyen mogen. Noch veel meer 
impertinentiën van d’Engelschen werden in voorsz. missive verhaelt, waer- 
aen ons om prolixiteyt te myden, gedragen.

De diamant-mine was noch open ende daer wierdt redelijck gegraven. Een 
goede partye diamanten hadden dePortugiesen in de mineopgecocht, soodat 
de steenen noch op redelijeken prijs stonden. Almede by gebreck van capi- 
tael hadden d’ onse daerinne niet connen vorderen.

Volgens de jongst geslooten boecken op de Cust op ultimo January pas- 
sato, bedroech de generale winst omtrent ƒ80.000, de generale oncosten 
daertegen monteerden omtrent ƒ50.000, soodat anno 1626 niet meer als 
ƒ30.000 op de Cust is overgewonnen, bycomende eensdeels door ’t verlies 
van de Jager, weick de winst seer naeby ƒ50.000 ten achteren heeft geset, 
alsmede ten aensien de Cust soo sober gehouden is geweest. Dit jaer mogen 
een beter hoopen. De vordere particulariteyten vandaer, mitsgaders d’advisen 
welcke wy successive derrewaerts gegeven hebben, sullen U. E. by neffens- 
gaende missiven vandaer becomen ende d’ onse derrewaerts geschreven 
breeder vernemen mogen, waertoe ons gedraegen.

Den Persiaenschen ambassadeur Mousabeeck hebben wy op sijn ernstich
*:■
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versouck gelicentieert met Medenblick nae de Cust te gaen, omme vandaer 
voorts syne reyse naer Persia over landt te nemen. De coopman Ussainbeeck 
ende sijn soon sijn hier op Battavia met ’sconincks goederen overgebleven, 
om ’t naeste jaer met U. E. schepen van hier over Suratte naer Persia te kee- 

alsoo den ambassadeur selfs, hy ende wy oock, niet goed tconden vinden 
’s conincks goederen over de Cust te risiqueren.

De Westcust van Sumatra hebben wy, vermidts der Engelschen onver- 
mogentheyt, dit jaer weder alleen ingehadt ende met de schepen den Witten 
Beer, St. Nicolaes ende de fluyt Amsterveen dit Ooster-mouson aldaer ver
handelt, soo in Guseratsche als Choromandelsche cleeden, een cargasoen van 
ƒ92.743 — 1 — 8, waerop in alles is geadvanceert ƒ60.885 — 11 — 2, heb
bende met gemelte schepen vandaer becomen een retour van 15.000 sacken 
peper. Voor de tweede tocht sijn in Augusto passato wederom derwaerts uyt- 
geset den Witten Beerznde Amsterveen, versien met een cargasoen tot opcoop 
van omtrent 12.000 sacken peper, welcke met Godes hulpe pertout November 
ofte in ’t begin Decembri vandaer weder inwachten, ende hoopen dat naer 
advenant van de voorgaende negotiatie dese jongste tocht mede sal avan
ceren aen de cant van ƒ55.000, soodat by goedt succes de Westcust dit jaer 
goelyck over sal gewonnen hebben ƒ 115.000, de peper gereeckent tegen 24 
realen de bhaer. De Westcust is van cleeden redelijck vervult, maer van realen, 
soo ’t schijnt, tsedert der Engelschen achterblyven, vrywat uytgeput, ten aen- 
sien door ons eenige jaeren herwaerts geene ofte ymmer seer weynige der
waerts gebracht sijn, soodat oock de peper tegen comptant tegenwoordich 
wel voor 16 realen de bhaer soude te becomen sijn; doch wy houden ’t noch

ren
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By onse missive van den 14en December 1626 is U. E. geadviseert hoe wy 
Haerlem den 13en July desselven jaers naer Atchin gesonden hadden met 
een cargasoen van ƒ44.000. Op 23en February passato is gemelte schip met 
omtrent 800 bhaer peper weder tot Battavia gekeert, hebbende boven alle 
oncosten opgemelte cargasoen niet meer geadvanceert als ƒ 20.000, ende dat 
vermidts de negotie, soo door d’ Engelschen als insonderheyt door de Mooren, 
daer seer bedorven werdt. Dit jaer hebben wy geene beseyndinge derwaerts 
connen doen, eensdeels omdat het ons aen volck, maer bovenal aen geeyste 
sorteringe van Guseratsche ende Choromandelsche cleeden (Godt beter ’t) 
gemanqueert heft. D’ Engelschen hebben mede dit jaer naar Atchin niet

uytsetten, in voegen dat de Mooren van Dabul ende van Choromandel
van onser syde ont-

)con
nen
den handel alleen ingehadt sullen hebben. Dit deffault 
staet alsmede uyt het versuym van Nederlandt,gelijckhiervorenisaenge\vesen.

Tsedert Schiedam's vertreck van hier hebben wy van Jamby tot op dato in 
alles becomen 9000 sacken peper, ende tegenwoordich is t comptoir noch

9.
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versien tot opcoop van omtrent 14.000 sacken, waervan wy tegen ultimo 
November sijn inwachtende aen de cant van 8000 sacken. In den tijt van 17 
maenden, te weeten van primo February 1625 tot primo July 1626, dat de 
boecken van Jamby jongst geslooten sijn, waren in negotie aldaer geadvan- 
ceert ƒ230.000, daertegen d’ ongelden beliepen ƒ225.000. Wat winst tsedert 
gevallen sy, hoopen met den eersten te vernemen. Wy meenen, dat het al 
goelijckpro rata van de voorgaende tijdt sal uytvallen, hoewel de jongste ad- 
visen vandaer al wat clacntich vielen wegen de sobere winst op den cleeden- 
handel, ten deele veroorsaeckt door ’t cladden der Engelschen, met welcke 
natie doch niet stabels in ’t stuck van negotie te verrichten is, hoe bondige 
ende welgemeende accoorden men oock met haer maeckt; als ’t schaers met 
haer gestelt is, uyt vreese men haer voorby mocht loopen, comen sy met regle
ment ende redres voor den dach, maersoo haesteen stroohalm breecken con- 
nen, gaet alles weder overhoop, ende dit hebben sy soo dickwils gespeelt, dat 
haer credit desen aengaende ten eynde is. Daerom hebben wy d’ onse gelast 
met d’Engelschen niet meer in contestatie hierover te treden, maer by alle be- 
hoorlijcke middelen in stilheyt U. E. affairen te vorderen soo sy best connen, 
sonderom der Engelschen wille daerin yets te versuymen, ende nochtans on- 
dertusschen goede vruntschap ende correspondentie met haer te houden.

Die van Jamby ende Palimban staen tegen den anderen in termen van oor
loge, alsoo den outsten soone van Jamby by stipulatie van huwelijck ’t rijck 
van Palimban is pretenderende, doch die van Palimban houden hem niet al
leen uyt het rijck, maer hebben hem oock van syne wettelijcke huysvrouwe 
ende alle syne juweelen gespolieert ende alsoo ignominieuselijck ledich naer 
Jamby gesonden; hierop heeft den ouden coninck van Jamby in July passato 
een expressen gesant met brieven, soo aen ons als d'Engelschen, naerBattavia 
gesonden, versouckende onser beyder assistentie tegen die van Palimban, tot 
reparatie van ’t geleden affront ende maintenue van sijns soons gerechticheyt, 
met toesegginge, soo door onse assistentie Palimban gerecouvreert wierde, 
in recompense van dien thien jaers tollen in sijn landt aen ieder soude vry- 
geven. D’Engelschen hielden haer op dien tijt van ons heel abstract (gelijck 
sy noch doen), soodat oock met ons geene communicatie over desesaecke ge
houden hebben, maer boden den gesant dadelijck metgrooten boha assisten
tie van drye jachten, om deselve t'synen believe ende commandement tege- 
bruycken, gelijck sy oock dadelijck deselve derwaerts uytsetteden, alsoo sy 
doch by gebreck van capitael geen ander employ voor deselve-hadden. Om 
onse estime by die van Jamby te mainteneren ende geene vorderlijcke condi
tiën aen d’Engelschen alleen te cederen, conden mede niet minder doen, 
waerover goetvonden derwaerts te seynden ’t schip Zuydt-Iiollandt, 't jacht 
den Hazewindt tnde ’t fregat Fortuyntgen, gemant met 170 coppen, om me
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met dese ende de macht in Jamby wesende, den coninck soo wel als d’Engel- 
schen ter assistentie te staen, met expresse last nochtans aen d’ onse, dat die 
van Jamby ende Palimban bv alle redelijcke middelen souden trachten te ver- 
draegen, liever als in oorloch te treden ; dat mede tot de wapenen tegen die 
van Palimban niet comen souden, voor ende alleer alle redelijcke conditiën 
geasperneert sijnde, sy onder protestatie daertoe gedrongen wierden, ende 
dat dan noch niet eerder in d’assistentie haer involveren souden als metschut- 
geweer uyt de schepen op de stadt, sonder te lande yets t’attenteren, maer ’t 
selve de Jambineesen souden laeten waernemen. Tsedert hebben per mis
sive van den 10en Augusty uyt Jamby verstaen, hoe den coninck aldaer noch 
geene preparaten tot den oorlogh gedaen hadde, ende soo ’t hem liet aensien, 
weynich middel daertoe wisten, ’t Schijnt hy meer met representatie van 
ende der Engelschen assistentie Palimban hoopt tot redelijcke conditiën te 
constringeren, als met geweldt van wapenen te dwingen. Oocksoo en heeft 
hy de middel, couragie noch beleydt niet om met gewelt yets te vercrygen, 
soodat ingevalle die van Palimban tot redelicheyt niet t’ induceren sijn, de 
furieuse mine van Jamby wel eventeren mocht. Wat ordre wy op dese saecke 
gestelt hebben, blijckt by onse instructie op 8en July derwaerts medegegeven. 
Ende.wat in den handel van Jamby, als andersints in de saecke van Palimban 
was passerende, gedragen ons vorder aen de missiven vandaerbecomen, hier
nevens in copie gaende.

Tsedert onsen jongsten sijn hier den 25en Augusty passato wel ingecomen 
de vrylieden jachten de Peerl ende Revenget naedat omtrent twee jaren soo 
in ’t vaerwater van Malacca, in Arraccan, in de Bocht van Bengala, op de Custe 
Choromandel ende onder Seylon t’souck gebracht hadden, sonder eenich 
notabel resconter op den vyant oft soulageable prinse becomen te hebben, 
soodat de reeders groote schade lyden ende qualijck ’t vierde part van ’t uyt- 
geleyde weder goetmaecken sullen, hebbende haer d’ uytredinge over de 
ƒ50.000 gecost. ’t Schijnt, het met de vrylieden, soo op den vyant als de 
negotie ter zee, niet als te wel voort wil. Wy mogen ondertusschen hoopen, 
dat nae harde slaegen de gewenste voorspoet te beter volgen sal.

Volgens de jongst becomen advisen van dato 26en Juny passato van onse 
cruysende jachten in ’t vaerwater van Mallacca verstaen, hoe tsedert de jongst 
veroverde prinsen Battavia ende Cleen Arnemuyden, tot dien tijt toe geen 
voorder rescontergehadt hadden, doch de hoope was noch goet; haer vorder 
succes hebben U. E. t’ sijnder tijt te verwachten.

Alsoo d’onse in Japan met den Portugieschen Capiteyn Moor van ’t Ja- 
Gevangon pansche voyagie wegen de verlossinge onser gevangenen in Maccauw ende 

°rtU" Mallacca, sijnde vijfthien in getal, gecontracteert hadden, tegen gelijck getal 
Portugiesen de wisselinge te doen, ende dat onder de genomineerde Por-
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tugiesen de principaelste begrepen waren, sulcx dat de rest, die hier sóuden 
gebleven hebben, niet dan slecht volck waren, meest door langduerigegevan- 
ckenisse in miserye affgemendt ende allen dagh door sterffte onder de handt 
wechsmeltende, gelijck als by opgenomen lijste blijckt, dat in den tijt van 
ses a seven jaeren over de 300 Portugiesen alleen in ’t gevangenhuys alhier 
gestorven sijn; daer beneffens, dat by loslatinge van dese principalen weynich 
uytcomst voor de mindere te verwachten stondt, ende dat men oock in ’t 
rantsoeneren derselve soo goeden conditie niet soude hebben connen nae 
desen bespreecken als in dese gelegentheyt, wierdt by den raedt verstaen, 
dat men, soo om dese als andere consideratien meer, wegen de verlossinge 
van de resterende Portugiesen mede soude handelen, ende sijn dien volgende 
130 persoonen tegen ƒ30.000 gerantsoneert, te betalen voor de bhare van 
Malacca ende d’overleveringe van ’t volck aldaer mede te doen, gelijck in 
July laestleden door de jachten de Hoop ende Arnemuyden geeffectueert is, 
waermede 152 gevangenen Portugiesen, te weeten 130 gerantsoneerde, 15 
gewisselde ende 7 vrygegevene, gelargeert sijn, ende wy ƒ30.000 met onse 
15 gevangene becomen hebben, houdende hier noch omtrent 30 gevangene 
Portugiesen van de jongst veroverde op voorraedt, om soo eenige van d’ on
sen nae desen in ’s vyants handen mochten comen te vervallen, deselve daer- 
tegen te lossen, hoopende eerlang noch meer in handen te becomen. Tegen- 
woordich weeten niet datter eenige Nederlanders by den vyantin gants India, 
van Mosambique aff tot in Manilha toe, Godtloff! gevangen sitten. De 
gemelte ƒ30.000 hebben wy in Jamby tot opcoop van peper doen aenleggen, 
niet twijffelende ofte de Compagnie sal daer meer dienst ende voordeel als 
van een deel miserabele gevangenen trecken. De vordere particuliere insich- 
ten ende consideratien welcke ons hiertoe beweecht hebben, sullen U. E. by 
onse resolutie ende copy-bouck onder de maent Juny deses jaers breedersien 
mogen, waertoe ons gedragen ƒƒ <

Den 10en Meert passato sijn tot vervolch van den peperhandel in de bocht 
van Patane van hier derwaerts vertrocken de jachten Griffoen ende Cleene 
Hoope, met een cargasoen van ƒ46.000, bestaende meest in cleeden ende an
dere dienstige coopmanschappen, ende 1000 realen in spetie, welck carga
soen met 60 per cento avance gebenefitieert werdende, ghelijck het niet min 
maer wel meer behoorde te geven, naer onsen overslach sal connen toelangen 
tot procure van stijff 5000 sacken peper. Per tout November oft in ’t beghin 
van December hoopen te vernemen wat succes gemelte jachten in de Bocht 
getroffen hebben. Wat ordre wy derrewaerts gegeven hebben, sullen U. E. in 
ons copy-bouck onder dato 10en Meert passato breeder vernemen connen.

Tot vervolch van den proffitabelen hertevel ende sapan-handel voor Japan, 
item tot versorging van onse rijsprovisie voor Battavia, hebben wy dit jaer
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naer Siam uytgeset, te weeten den 17en Maert de fluyt Edam, item den 23 
July passato ’t schip de Cameel\ de fluyt om vandaer voorts met de geprocu- 
reerde vellen ende sapan naer Japan te gaen, ende de Cameel om tegen No
vember oft December aenstaende met rijs naer Battavia te keeren. Tot vorde- 
ringe van d’ een ende d’ander was ’t comptoir aldaer met requisyt capitael 
voorsien tot de somme van ƒ110.000 stijff. Wat succes den handel aldaer sal 
hebben gesorteert, wat cargasoen naer Siam gesonden werdt ende wat rijs- 
ontsedt vandaer becomen sullen, hoopen U. E. nae desen t’ adviseren. D’ant^ 
woorde van mijnheer den Prince van Orangie sullen wy t’ syner tijt neffens ’t 
vereyschte aen syne majesteyt van Siam doen bestellen.

Hoe U. E. affairen ende ommeslach in Teyouhan stonden op ’t affschevt 
Tayouan, van ’t jacht Arnemuyden vandaer in Decembri passato, is U. E. metonse voor- 

gaende missiven aengeschreven. Tsedert is hier voor ’tjongsteadvijs vandaer 
in Martio laestleden wel aengecömen ’t jacht Teyouhan, met brieven van den 
4en ditto, hiernevens in copïe gaende, ende met een cargasoen van ƒ30.000, 
bestaende in 50 picol rouwe syde ende andere menudentien.

Den 7en January deses jaers waren in Teyohan van Chincheo wel aenge- 
comen 5 joncken van den coopman Simsou, daermedehy de vertrouwde pen
ningen in syde voldaen heeft, brengende noch daerenboven met ditto joiicken 
aen over de 200 picol syde, sulcx d’ onse op dien tijt weder by den anderen 
hadden 368 picol syde voor Japan, door welcken incoop ’t capitael in Teyou
han soo gemindert was, dat niet boven 22.000 realen van 8en in comptant by 
de cas behielden, werdende daegelijcx noch goeden toevoer uyt China ver
wacht, in voegen d’ onse haer vrywat verlegen vonden ende seer beducht 
waren voor des Compagnies reputatie, insonderheyt soo de Chineesen onse 
schaersheyt begonden te bemercken.

Op ’t affscheyt van ’t gemelte jacht was Erasmus van Japan in Teyouhan 
noch niet verscheenen, welck, nae Neyenroode by syne missive van den 5en 
February ons adviseert, hy voorgenomen hadde omtrent den 20en derselver 
maent vandaer aff te vaerdigen, met soo vele silver als middelertijt byeen' 
souden connen samelen, welck hy schatten op omtrent 50.000 realen. Hiertoe 
sijn by ons den 10en May passato van Battavia derwaerts gesonden 12.000 
realen ; item den 27en Juny aenvolgende 64.000 realen; P samen 126.000rea
len, welcke successive wel overgecomen sijnde, gelijck wy eerlange verhoopen 
vandaer te vernemen, Teyouhan alsdan redelijck sal versien sijn geweest 
omme den incoop van den Chineeschen toevoer dit Zuydermouson gaendè 
gehouden te hebben.

De jongst-gesondene 64.000 realen hadden wy geordonneert te besteden: 
in rouwe syde voor ’t vaderslandt, ende ons deselve in ’t aldereerste van dit 
Noordermouson toe te seynden, sullende stijff tot 300 picol toelangen, waer-

14.

*,

j

\

f



9 Nov. 1627.36

toe wy noch 200 picol geordonneert hadden in te coopen, byaldien sulcx uyt 
de tydige silver-secourssen van Japan hadde connen vallen. Van allen ’t 
vvelcke U. E. dit jaer nu niet te verwachten hebben, om redenen hiervooren 
verhaelt; sullende met Godes hulpe met soo goeden proffijt in Japan gebene- 
fitieert werden als in Nederlandt. Tegen ’t naeste jaer hoopen wy U. E. des te 
treffelijcker retour van China te beschicken.

Op ’t affscheyt van ’t gemelte jacht bevonden haer d’onse in Teyouhan, 
te water als te lande, in alles niet meer als 240 blancke coppen sterck,soo

daermede té besetten hadden ’t fort, item ’t jacht Woerden ende de twee jonc- 
quen; al tesoberen macht om op soo eene ver affgelegene plaetse ende soo 
emportanten ommeslach, soo tegen attentaten van openbare vyanden als 
secrete menees van gevevnsde vrunden te bestaen. U. E. gelieven doch tegen 
soodaenigen schaersheyt vandaer beter te voorsien, offby gebreecke van dien 
heeft U. E. staet in India grooten aenstoot ende dangereuse uytcomsten te 
verwachten.

Voor Teyouhan werden by den commandeur, om aldaer gestadich te re
sideren, geeyscht 400 blancke coppen, namentlijck om ’t fort, de logie, de 
reduyten van de stadt, item ’t dorp van Sinchau, mitsgaders de bayen van 
Wanchan ende Tatkanja, by Zuyden ende by Noorden Teyouhan gelegen, 
behoorlijck te besetten, ende daerenboven noch om vier joncken te connen 
mannen, welcke daer gants noodich sijn ende goeden dienst in ’t vaerwater 
daeromtrent souaen doen connen, soo tot dwangh van de Chineesche zee
rovers als bescherminge van d’aencomende cooplieden ende visschers, wel
cke daer alreedt met 180 joncquen uyt China gecomen waren ende haer in 
onse protectie begeven hadden, onder recognoissance van de thiende van 
den vangh.

Met d’inwoonders van Sinchau hielden d’onse goede correspondentie; sy 
hadden in haer vleck een huys voor ons gemaeckt, daerinne thien Nederlan
ders t’ haerder assistentie tegen d’ inwoonders van Soulang ende Mattau lagen, 
omme derselver incurssien ende rooveryen op onse vrunden van Sinchau te 
beletten.

Van des vyants compste op ’t Noorteynde van Formosa hebben wy in on
sen jongsten verhaelt; ’tvoorder succes sijn metten eersten verwachtende.

De Japanders, naer ons geadviseert werdt, souden wel aen de cant van 1100 
picol syde, item goede partye stoffen ende hartevellen van Teyouhan nae 
Japan vervoeren.

D’ heer Pieter Nuyts, tot ordinary raedt van India in conformite U. E. ordre 
geassumeert, is den 10en May passato vooruyt naer Teyouhan vertrocken met 
de jachten Heusden, Sloot en, Ouwerkerck, Queda ende Cleen Heusden, gemant 
met 300 coppen, ende van alles nae behooren versien, uytgesondert met re-
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quisit substantiel capitael tot den handel, anders als de voorgemelte 12.000 
realen; ende den 27cn Juny sijn derwaerts gevolcht de jachten den Haenende 
Westcappel, met 175 coppen ende 64.000 realen in spetie. D’Almogende, 
hoopen wy, sal se al t’ samen ter gewenschter tijt ende plaets in salvo geleydt 
hebben. Wat ordre wy op ’t employ onser sobere macht tegen den vyant op 
Formosa, mitsgaders op ’t vorder beleydt U. E. affairen in Teyouhan gegeven 
hebben, item, hoe wy gemelte heer Nuyts nae verrichter saecken in Teyouhan, 
gecommitteert hebben naer Jappan in extraordinary ambassade aen den key- 
ser; wat informatie ende ordre wy syne E. op ’t uytvoeren deser ambassade, 
insonderheyt tegen de schadelijcke incruypinge van de Japansche capitalen 
in Thayowan gegeven; item, wat schenekagie wy aen den keyser ende rijcx- 
raden beraemt hebben; hoe wy ditto heer Nuyts, nae bestelder saecken in 
Japan, geordonneert hebben sich weder naer Teyouhan te vervoegen, aldaer 
te resideren ende de directie U. E. affairen in handen te nemen, tot naerder 
bescheydt van hier; wat ordre wy vorder op ’t employ ende distributie van 
de capitalen, soo in Teyouhan als Japan gegeven hebben, ende verscheyden 
andere particulariteyten meer desen raeckende, sullen U. E. volcomentlijck 
vernemen connen by onse instructie ende advisen den 10en May passato der
waerts medegegeven, gelijck oock by onse naegesonden missive, waeraen ons 
cortheytshalven gedragen.

’t Fort ende de stadt in Teyouhan hebben wy volgens U. E. begeeren ge
ordonneert in plaetse van Provintien voortaen Zelandia t’ intituleren.

De generale ongelden in Teyouhan, tsedertOctober 1625 tot October 1626, 
monteren volgens de boecken vandaer becomen ƒ70.000; d’overwinst daer- 
tegen, alsoo weynich in negotie gepasseert ende niet dan met comptant meest 
gehandeltis, bedraecht ƒ16.000, sulcx Teyouhan een goet deel ten achteren 
is gegaen ende weynich verlichting in toecomende noch te verwachten staet, 

lange daer met geene coopmanschappen gehandelt werdt, waertoe noch 
vooreerst weynich apparentie was. Doch de groote proffyten van Japan sullen 
de t’achterheden van Teyouhan, ende vry een goede somme daerenboven, 

wy hoopen, genouchsaem by succes van vorderlijcke negotie ophalen.
Den 19en Meert passato is hier van Japan wel aengecomen 't schip Zuyt 

Ilollandt, met een cargasoen van ƒ93.000, bestaende in 2000 picol cooper, 
67 picol yser, 5600 balen rijs, 900 balen terw ende meel, 20 picol boscruydt; 
item diversche houtwercken ende andere menudentien.

Den 6en January was vandaer mede naer Siamgedepescheert’t schip Noort 
Hollandt, met 12.000 realen in Japans silver, rijs, provisien, houtwercken, als 
andere nootlicheden, omme en passant in Teyouhan te lossen, met noch 
24.000 realen swaerte in silver, omme daermede voorts naer Siam te loopen. 
Gemelte schip is Teyouhan door storm voorby geraeckt, den 9cn February

.
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in Siam, ende vandaer den 21cn April passato met alle ’t ingeladen Japansch 
cargasoen, ende daerenboven noch met 3000 picol sapan, partye olye ende 
rijs alhier, Godtloff, gearriveert. Beyde dese schepen hadden in Japan van ver
dubbelen, repareren, montcosten, soldye etc. gecost over de ƒ30.000, ende 
niettegenstaende dese groote gedaene oncosten, werdt Zuyt Hollandt niet 
suffisant geacht om op eenige sware vaerwaters gebruyckt te werden, ’t Sal 
soo veel wesen als ’t halsen mach, soo Noort Hollandt de Suratsche endePer- 
sische tocht uytstaet. ’t Is ons leedt genouch, maer U. E. ende de colonie van 
Battavia bovenal schadelijck, dat soo grooten geldt in andere jurisdictie 
moeten spenderen. Ditmael hebben ’t niet voorby geconnen, vermidts de han
den hier overvol hadden, gelijck wy noch hebben, ende daertegen gants sober 
van timmerlieden versien sijn, soodat dese twee schepen souden vergaen heb
ben eer se beurt hadden connen crygen om aen te leggen. Wy vertrouwen 
dat U. E. op onse voorgestelde nootwendicheyt van dese ende andere saecken 
serieuselijck gelet hebbende, voortaen soo versien sullen (gelijck U. E. met 
dese jongste equipagie redelijck begonnen hebben), dat wy niet meer tegen 
ons gemoedt ende Compagnies welstandt in andere landen ’t geit sullen be- 
houven te gaen gasteren.

Neyenroode claechde seer over slappen afftreck in de laeckenen; bleeff noch 
versien met 177 stucx. De roode ende swarte hadden gerendeert 22 tayl ofte 
omtrent 11 pondtVlaems de drye ellen. Gemengde coleuren wilden niet wei 
voort ende conden qualijck 14 a 15 tayl halen.

Den 1 len May passato is van hier derwaerts affgevaerdicht ’tschip de Vreede, 
met een cargasoen van stijffƒ 216.000, bestaende in 300 picol rouwe Chi- 
neesche syde, partye Chineesche stuckgoederen, Nederlandtsche laeckenen, 
Leytsche waren, peper, sapanhout ende diversche andere coopmanschappen, 
welcke nae d’ordinary avance in negotie aldaer behooren terenderen stijff 
ƒ450.000; item ’t cargasoen met de fluyt Edam van Siam derwaerts gcdesti- 
neert, sal by behouden overcomste, hoopen wy, niet min renderen alsƒ80.000; 
item van Teyouhan vertrouwen wy dit Zuyt-Oostermouson derwaerts salge- 
gaen sijn ten minsten 600 picol rouwe syde, welcke niet min behoorde op te 
brengen als ƒ600.000; item met de Haen ende Westcappel sijn mede over 
Teyouhan voor Japan gegaen 120 stucx laeckenen, 500 picol sapanhout, 200rl£ 
Persische syde tot een monster, welcke wy verhoopen dit Suydermouson naer 
Japan gesonden sijn ende aldaer renderen sullen stij10^40.000; item van oude 
restanten by ’t comptoir Firando (alle oncosten ende trage schulden affge- 
trocken, gelijck mede 50.000 realen, welcke wy gissing maecken met Er asmus 
naer Teyouhan sullen sijn gegaen) behoorden noch overich te hebben ten 
minste ƒ 100.000, t’ samen ƒ 1.270.000, in voegen dat by behouden overcomst 
gemelter cargasoen en in Firando per tout anno 1627 mogen verhoopt wer-
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den ruym 12-J- tonnen goudts, ende soo Groeningen terecht gecomen sy noch 
soo veel meer als sijn ingeladen Siams cargasoen aldaer sal connen renderen, 
welck mede noch wel ƒ70.000 a ƒ80.000 soud emporteren. Doch van Groe- 
ningen's behoudenisse is de hoope sober, alsoo per tout ’t Suydermouson 1626 
in Japan niet verscheenen,^elijck mede in Teyouhan niet vernomen, noch l 
oock in Siam op Noort Holland?s affscheydt van daer niet gekeert was. Wy 
mogen noch hoopen dat ’t voorleden Noorder-mouson in de Baey van Pan- 

deran,fop de custe van Chiampa ofte daeromtrent, ofte in eenige havens op 
de custe van China mach geschuylt hebben ende dit Zuydermouson noch in 
Japan voortgeraeckt sy, ende soo hiervan met de naeste geen tydinge van Ja
pan becomen, resteerter geen hoope meer van sijn behoudenis, welck Godt 
niet geve!

Van dit bovengemelte verhoopte capitael in Japan hebben wy geordon- 
neert te besteden 4000 picol in cooper, soo voor Nederlandt als tot den In- 
landtschen handel; item 400 picol campher, item 20.000 realen van 8tcn in 
silver tot den handel van Siam, sullende alt’saemen, met noch eenige ongel- 
den daeronder gereeckent, toedraegen tot omtrent ƒ200.000. ’t Overige, 
sijnde ruym 10-J- tonnen, hebben wy gedestineert dit aenstaende Noorder- 
mouson voor Teyouhan, tot vervolch van den Chineeschen handel endepro- 
cure van den eysch voor Nederlandt ende Japan tegen anno 1628, waermede, 
soo Godt Almachtich synen zegen daertoe verleent, alles in Teyouhan, 
hoopen wy, vol sal staen.

’t Rijscoopen hebben dit jaer in Japan affgeschreven, alsoo wy ons soo met 
de presente voorraedt ende daegelijcxen toevoer van Java, als met d’ontbo- 
dene ende verhoopte van Siam wel hoopen te behelpen ende rijckelijck toe 
te comen.

j

J

Tsedert de jongstgeslooten boecken, loopende tot dato ultimo February 
1626, hebben wy alsnoch ’t vervolch niet becomen, maer sijn ’t selve metten 
eersten vandaer verwachtende, soodatwy alsnu geen pertinent bescheydt van 
d’oncosten ende overwinst tsedert aldaer gevallen, geven connen. Onder- 
tusschen hebben wy by provisie voor de proffyten van ’tjaer 1626 affgeschre-

ƒ200.000, welcke naer ordinary train van negotie ende naeradvenant hetven
verhandelde in dien tijt wy gissen aldaer geadvanceert te wesen, daerinne niet 
begrepen d’ ad vance op de voorverhaelde cargasoenen dit jaer 1627 derwaerts 
gegaen, waerby U. E. sien mogen hoe proffitabel den handel van Japan al- 
reede voor de Compagnie geweest sy ende noch bet wesen sal, indien alles 
aen dien cant nae behooren mocht volstaen, gelijck wy verhoopen het eer



lange daertoe sal connen gebracht werden.
Hoe voorts de saecken van de Compagnie in Japan stonden, wat onse ge

committeerde in de jaerlijcxe ordinary reverentie aen den keyser anno 1626
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te hove bejegent was, hoe de saecke van de Japansche handelaers in Teyouhan 
te hove verstaen wierdt, wat by d’onse daertegen ingebracht sy, gelijck mede 
watadvisen wy op d’een ende d’ander nae de presente gelegentheyt ende 
eysch van saecken derrewaerts gegeven hebben, ende andere particulariteyten 

sullen U. E. uyt de missiven vandaer becomen ende van hier derre-
vernemen

meer,
waerts gesonden, al t’ saemen in copie hiernevensgaende, breeder
connen, waertoe ons gedraegen.

Wat voorts tot den Japanschen handel van Nederlandt geeyscht werdt, 
hebben wy in de generale petitie voor gantsch India geinsereert, waernae U. E. 
haer gelieven te reguleren.

Den Arent ende Orangien, beyde ’t voorleden saysoen van hier met clee- 
den,rijs ende andere nootlicheden naerdeMolucques gesonden, waeren aldaer 
successive ter goeder tijt, Godtloff, wel gearriveert. Met de Hoope ende Orangie 
sijn ons dit jaer vandaer wederom toegesonden in alles 287 bhaer 138 catty 
Molucco giroffel nagelen, te weeten van ’t eylant Macquian_248 bhaer 142 

3 catt^van Ternate 12 bhaer 7 catty, van Batsian.26 bhaer-189 catty.
’t Schijnt den coninck ende raedt van Ternaten op ’t rapport haerder ge

santen van des Compagnies gelegentheyt tot Battavia, welckesy geduerende 
hunne residentie alhier met verwonderinge gesien hebben, item op ons serieus 
aenschryven ende toesegginge van de gouverneur generaels comste in de 
Molucques wat beter gehoor gegeven hebben, om ons tegen haere quade 
menees tot geen acerber remedie te dringen ende om onse aenbiedinge van 
reconciliatie, weick haer nu noch geworden can, niet voorby te laten passeren, 
waernae, soo wy bemereken, sy uytermaten sijn verlangende, niet soo seer, 
duchten wy, om haer in toecomende beter te comporteren, maer omme ons 
t’ abuseren, tijt te winnen ende op eenen nieuwen kerlïstock haer oude menees 
weder aen te gaen. Haer was groote hoope gegeven dat den gouverneur-gene- 
rael ’t voorleden jaer soude gecomen hebben, weick doenmaels, omdat U. E. 
affairen anders vereysten, niet heeft willen vallen, ende sien geen apparentic 
dattet dit jaer volgen sal.

Om ondertusschen den Ternataen in sijn expectatie te voeden ende 
wel tot beter te leyden, hadden wy den coninck ende raedt van Ternaten by 
onse brieven versocht met onsen gouverneur in provisionele 
saecken te willen treden, om te hooren ende te sien watyder van wedersyden 
in te brengen hadde ende alle differenten te beslechten welcke by haer 
geleecken conden werden, ende voorts saecken van emportantie, welcke des 
gouvemeur-generaels presentie vereyschten, by onderlinge communicatie soo 
te faciliteren, dat alles t’ onser overcompste tot een gewenscht verdrach mocht 
uytvallen. Hierop is gevolcht dat den gouverneur, siende den Ternataen soo 
door quaet gouverne des conincks ende grooten, als ook eygen onwillicheyt,
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slappelijck in de saecke procedeerde, eenige poincten aen den coninck ende 
raedt van Ternaten schriftelijck voorgestelt heeft, gelijck U. E. by de brieven 
ende resolutien vandaer becomen, hiernevensgaende, breeder sien connen, 
tenderende in substantie tot verbreeckinge van den trefves met den Tyd 
ende Spaignaert ende hervatting van den oorloch metdeselve, item tot redres 
van den nagel-handel in de Molucques ende Amboina, gelijck mede tot pre
ventie van alle misverstanden in ’t stuck van de overcomende Christenen 
ende Mooren van den vyant, in welck laetste poinctden Ternataen sich mede 
soo seer als in de twee voorste vrywat tegen ’t contract is vergrypende; nae 
overleveringe van welcke poincten het soo verre is gebracht, dat den coninck 
eene solemnele vergaderinge van alle de Soya-Sives, Sengagies ende Kimo- 
lahas (representerende den raedt van ’t coninckrijck) binnen ’t casteel heeft 
laeten beleggen, alwaer hy selfs, vermits syne indispositie, niet present was, 
maer in syne plaetse committeerde den Goegoege ende Kitchil Aly, syne 
ooms; in dese vergaderinge leyde den raedt alle de schuit op den coninck 
ende syne quade regieringe, waerdoorsy bekenden niet alleen de Compagnie, 
maer oock den staet van Ternaten selfs grootelijcx vercort wierdt. Den Goe
goege ende Aly protesteerden haer ampten te willen verlaten, soo den raedt 
tegen ’t quaedt gouverne des conincks niet versach, seer hardt tot den oorloch 
aenhoudende, waertoeden raedt niet wel verstaen conde, uytstel versoucken- 
de op eene generale pitsiaringe in haeren tempel; doch advoyeerden eynte- 
lijck tot den oorloch ende belooffden ’t landt in voorigen welstandt te willen 
helpen herstellen, onder bespreek nochtans, byaldien sulex den coninck mis- 
haechde ende hy hem hierover tegen den raedt formaliseerde, dat den Goe
goege ende Aly haer tegen syne indignatie souden beschermen, versouckende 
meteenen aen den gouverneur, hy de partye wilde helpen verdedigen, welck 
hy soude oordeelen recht te hebben, welck arrest aldus van wedersyden met 
eede ende handttasting, met approbatie des conincks, solemnelijck beswoo- 
ren, in Ternataensche tale beschreven ende by allen onderteyckent is, waer- 
van ’t translaet in ’t resolutie-bouck van de Molucques geregistreert staet.

:

!orees

Ondertusschen dat alle preparaten, ofte ten minsten de mine tot den oor
loch gemaeckt ende ’t volck tot dien eynde oock van verscheyde quartie- 
ren ingeroepen wierdt, verscheen te Gammalamma seeckeren Kitchil Ham- 
sia, broeder van den Goegoege ende Aly, 23 jaren neffens synen broeder, 
den ouden coninck van Ternaten, in Manilha gevangen geseten hebbende, 
alwaer oock gechristent ende in de Roomsche Kerck getrout is, welcke corts 
daeraen met een correcor over Tacomi op Maleye gecomen is, met brieven 

den ouden coninck uy t Manilha, niet anders inhoudende (soo men d’onse

:•
;

van
wijsmaeckte), als dat den coninck ende raedt van Ternaten tot syne verlos

middel wilden verschaffen, niet om wederom coninck van ’t rijck tesinge een
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werden, maer omdat hy nu door hoogen ouderdom met d’ eene voet in ’t graff 
ghinck, sijn leven op sijn vaderslandt in rust mocht affieggen. Voor dit on
verwacht incident is den voortganck tot den oorloch t’ eenemael blyven 
steecken; hoewel den coninck sich daertoe bereydt geliet, resolveerde echter 
den raedt ’t oorloch tegen den Spaengiaert te staecken, doch tegen den Ty- 
dorees te vervolgen; haer tegen den gouverneur excuserende, hy dit nu maer 
pro forma om d’ oude conincks wille doen moeste, totdat hy verlost ware.

De saecken in dusdaenige termen staende, is middelertijt den regierenden 
coninck van Ternaten den 16en Juny passato deser werrelt ontruymt, naedat 
hy een geruymen tijt aen eene quynende sieckte gegaen ende gelegen hadde, 
nalatende drye soontiens ende een dochterken. Naedat d’ uytvaert des over
leden conincks gesolemniseert was, is den Ternataenschen raedt op den 22cn 
derselver maent byeen gecomen, omme te delibereren over d’ electie van een 
nieuwen coninck, doende den gouverneur sulcx aendienen ende meteenen 
oock versoucken dat haer in soo een hoochwichtige saecke, ons soo wel als ’t 
rijck betreffende, met raedt ende daet assisteren wilde, voordraegende vier 
persoonen, uyt welcke d’ electie nae haer seggen geschieden moste, nament- 
lijck ’t oudtste soontgen van den overleden coninck, item den Goegoege, 
Kitchil Aly ende den gemelten Hamsia. Naerdat d’ onse de saecke overleydt 
hadden, dede den gouverneur aen den Ternataenschen raedt voordragen den 
persoon van Aly, ofte ’s conincks oudtste soontgen, waerop den raedt in so
lemnele forme binnen ’t casteel verscheen, te kennen gevende hoe sy in 
d’electie van advijs met den gouverneur differeerden, alsoosy verstonden dat 
men Hamsia tot coninck behoorde te verkiesen, allegerende vele frivole rede
nen waeromme sy tot Hamsia meer als tot Aly, den Goegoege off ’s conincks 
kinderen inclineerden; seggende, soo sy Hamsia voorby gingen ende hy 
wederom naer Manilha keerde, dat door syne instigatie den Spaignaert wel
licht met eene groote macht haeren ende onsen staet in de Molucques mocht 
comen infesteren ende in groot gevaer stellen, te meer omdat wy, soo sy su- 
stineerden, de handt van de Molucques scheenen aff te trecken, alsoo wy nu 
eenige jaren herrewaerts soo sobere secourssen herrewaertsgesonden hadden 
ende daerinne, soo sy bemerckten, meenden te continueren.

Tot Aly conden sy niet verstaen, om syne straffheyts wille ende uyt vreese 
van hem geringeloort te werden.

Den Goegoege ende ’sconincks soontgen ghingen sy voorby, d’eene ouder- 
doms ende d’andere joncheyts hal ven; ende soo sy schoon ’t soontgen 
kosen ende den Goegoege ende Aly als regenten daerover stelden, sy beyde 
alsdan genouchsaem selfs coningen souden wesen ende doen wat wilden, 
waerdoor den raedt lichtelijck onderdrucktsoude blyven, concluderendeder- 
halven men Hamsia, welcke sy voor de sachtsinnichste ende discreetste hiel-

;

ver-
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den, coninck behoorde te maecken; te meer, soo sy seyden de gantsche ge- 
meente daertoe mede seer inclineerde. Wat redenen ende consideratien 
momente d’onse tegen d’electie van Hamsia inbrachten, hebben evenwel 
soo veel niet geeffectueert om den raedt van sijn opinie te doen affstaen, maer 
heeft eyndelingh tegen des gouverneurs advijs den 22en July tot coninck 
’t rijck verkosen ende geinaugureert den gemelten Kitchil Hamsia.

Ondertusschen gelieten haer den Goegoege ende Kitchil Aly grooten 
lust in dese electie te hebben, de schuit altemael op den raedt leggende, be- 
sluytende echter, dewyle d’ inauguratie geschiet was, haer daermede mosten 
confirmeren.

Dus is door listich besteck, ’t sy dan van den Spaengiaerd off van Aly, 
wy best gelooven, off van den Ternataenschen raedt selfs, yder op bysonder 
maxima off alle te gelijck tot een ooghmerck, een Spaensche creature tot co
ninck in ’t rijck van Ternaten gedrongen.

Des Spaignaerts maxima is notoir, des raedts tvvijffelachtich, doch de gou
verneur is van opinie eygenbaedt meer als staetsucht daermede gemengt sy. 
Aly soude connen tenderen omme mettertijt des te gevoechlijcker selfs aen 
de croone te comen, alsoo ’t nu mogelijck qualijck soude hebben willen lucken, 
ende nae desen wel beter passen sal als den ouden Goegoege overleden, de 
rechte erffgenamen een wijl obscur ende verschoven sullen geseten hebben 
ende Hamsia van kandt geholpen ofte vanselfs gevallen sal wesen. Watter 
van sy, sal den tijt openbaren. Ondertusschen soud het wel tot eene vreemde 
ende schadelijcke veranderinge in de Molucques uytvallen mogen, insonder- 
heyt soo Hamsia noch tot den Spaengiaert inclineert, waertegen hy met de 
mondt ende uyterlijck gelaet hoochlijck is protesterende.

Naedat Hamsia aldus by den raedt in ’t rijck bevesticht was, is hy den 3en 
Augusty binnen ’t casteel verscheenen, in solemnele vergaderinge sijn aen- 
spraeck doende, met hooge protestatie dat hy sich, onaengesien de gedaene 
verkiesinge, by den raedt evenwel voor geen coninck reputeerde voor ende 
alleer sulcx met onse bewilliging bevesticht wierd, hooch ende leech obste- 
rende een geswooren vyant van den Spaengiaerd te willen blyven, selfs oock 
sijn bloet te willen drincken; item d’ oude contracten met de Nederlanders in 
allen deelen religieuselijck te sullen observeren ende den staet van de Com
pagnie alle fideliteyt toe te draegen, met diere beloften d’onse in allerede- 
licheyt te gevalle te sullen staen, alles met solemnele invocatie van d’op
perste saccrosancte macht ende met handtastinge aen den gouverneur be- 
crachtigende, waerop d’ onse hem met drye canon-scheuten congratulerende, 
hy verclaerde sich van dien tijt aff eerst voor geinaugureert coninck te hou
den, waermede nae verscheyden vruntlijcke contenances hy met de vergade
ring sijn affscheyt van den gouverneur voor dien tijt met seer goet genoegen
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(soo sich geliedt) genomen heeft. Soo de daet met de woorden overeencomt,
sal ’t wel gaen.

By dese vreemde gevolgen in den Ternataenschen staet is te vreesen alles 
sich noch van quaet tot erger te willen schicken ; daerommesal ’thooch tijt 

syde daertegen extraordinary ende op ’t gevoechlijcxste

,

wesen van onser
nochtans versien werde. Met onse missive in dato 14cn December hebben wy
eenige middelwegen tot redres ende verseeckeringe van U. E. staet in de 
Molucques voorgestelt, waervan onse laetste voorslach, naer U. E. ende des 
Ternataens presente constitutie, wy alsnoch voor d’ expedienste oordeelen. 
Den gouverneur Lefebvre is mede van ’t selve gevoelen ende meent, dat eene 
propere vagante macht van 3 a 400 coppen boven ’t ordinary garnisoen in de 
Moluccos, insonderheyt op Macquian, seer goede vrucht soude baren, dat 
den Ternataen selfs daermede nï'ontsach gehouden ended’oncosten meteen 
goede quantité nagelen wel gerecompenseert souden werden; dat daerbe- 
neffens met vliegende tochten nae Sangi, Mindanao ende andere quartieren 
veel volcks by middel van wapenen soude connen geconquesteert werden, 
tot treffelijcke peuplatie van U. E. colonien in de quartieren innewaerts. Dat 
op dese maniere alreede wat goets verricht sy, blijct by Amboina, welck dit 
jaer omtrent 300 bhaer nagelen aen de Compagnie gelevert heeft, principa- 
lijck uyt ontsach van een extraordinary macht van 180 coppen ’t voorleden 
jaer derwaerts gesonden, werdende by yedereen van d’onsegesustineert, soo 
dese daer niet gecomen waer, dat op 200 bhaer nae sooveel niet souden ge- 
obtineert hebben; derhalven soud’ ons voornemen wesen het in de Moluccos 
dit jaer mede op dien voet eens te besoucken, soo het ons aen volck niet comt 
te gebreecken, daervan U. E. ommeslach over gants India heel sober voorsien 
is, soodat oock d’ordinarie garnisoenen ende uytrustinge ter zee haer com
petentie van volck qualijck becomen connen. Battavia, ’t hert van U. E. staet, 
ende de schepen hier ter reede sijn nu eenige jaeren herwaerts soo sober van 
garnisoens- ende varend’ volck versien geweest, dat qualijck een pertye van 
30 a 50 coppen in ’t velt, off een halff dosijn tingans te water hebben connen 
uytsetten, waerdoor oock die van Bantam soo animeus ende vermeten sijn 
geworden, tot voor de stadt te lan3ê~ende tot in de mondt van de rivier te 
water te comen plunderen ende moorden, gelijck sy noch onlangs op den 
J4cn Augusty twee Engelsche boots in ’t uytvaren van de rivier, onder scheut 
van ’tcasteel, by avondt besprongen ende 13 Engelschen deerlijck vermoort, 
ende corts daernae te lande eenige Nederlanders om den hals gebracht, ge
lijck mede verscheyden Chineesche visschers ende houthackers hier omtrent 
genomen, vermoort ende eenige gevanckelijck tot Bantam gebracht hebben; 
tegen welcke affronten wy door gebreck van volck de behoorlijcke revengie 
ende remedie niet hebben connen verschaffen; daerom willen wy U. E. ver-
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socht hebben soo vele volcks met alle gelegentheyt naer India te willen be- 
schicken als eenichsints mogelijck is ende de schepen gevouchlijck voeren 
connen. Sonderlingen dienst sal de staet van de Compagnie daeraen geschie
den, niet om U. E. met sware oorlogen te belasten, maer om het schoone 
werck, welck nu aen alle canten, Godtloff! in soodaenige termen staet, dat 
desselfs progres, naest Godt, aen U. E. alleen dependeert, metontsachelijcke 
macht in florissanten standt ende gewenscht accressement tegen alle externe 
oppressien ’t hooft boven te houden, welck principalijck met animate macht 
ende treffelijck substantiel capitael ende schepen te wegecan gebracht werden.

Twee jaeren nae den anderen is den Ternataen vast met hoope gevoedtde 
gouverneur-generael in persoone nae de Moluccos soude comen, om alle on
lusten in ’t vruntlijck aff te handelen ende voorts met den anderen soodaenigen 
voet te ramen, waerdoor in ’t aenstaende de meeste rust ende welstandt van 
den staet van de Generale Compagnie ende van Ternaten soude mogen be- 
voirdert werden. Den nieuwen coninck Hamsia ende Kitchil Aly hebben an- 
dermael dit jaer ernstige instantie daertoe gedaen, gelijck mede om eene ge- 
qualificeerde macht tot preventie, soo sy seggen, van des Spaïgnaerts groote 
disseynen tegen den Ternataenschen staet. D’ onse sijn van gevoelen, dat des 
gouverneur-generaels presentie in de Moluccos ende Amboina met eene pro
pere macht geaccompaigneert, wel eens noodich ware, ende oock goede 
vruchten soude baren. Dit jaer sal ’t daertoe niet wel connen gebracht wer
den; daeromme sal men ’t noch met gevouchlicheyt moeten excuseren ende 
tegen ’t aenstaende jaer de Ternataen met hoope voeden, om hem alsoo in 
gestadigen ommesicht te houden. Ondertusschen achten wy geraden een 
propere macht dit jaer vooruyt derwaerts gae, om te onderstaen wat by de- 
selve sal connen verricht werden. Uytwendich thoont sich den Ternataen in 
allen deelen tot beterschap gants genegen, gelijck nu oock eenichsints met 
het leveren van soo een onverwachte partye nagelen heeft laeten blijcken. In 
de quartieren van Amboina heeft hy mede toegeseydt ende alreede oock be
ginnen ordre te stellen, ten eynde alles daer mede naer behooren ende con- 
tentement gaen mach. Doch weynich is daerop alsnoch gevolcht; de vorder 
uytcompste leerdt den tijt. De grondt is valsch ende men mach vastelijck ge- 
looven, dat alle dese schoone nime geschiet off uyt ontsach, off omdatter 
eenich bedroch onderhanden off alreede geeffectueert sy. Ondertusschen 
dient evenwel de saecke in den besten voegen gaende gehouden te werden, 
want het geen van beyde passen soude tot rupture ende publijcque wapenen 
te comen, om redenen in onse voorgaende ten principalen aengewesen.

Alle de garnisoenen in de Molucques bleven op ’t vertreck van Orangien 
beset met 420 blancke coppen, behalven den aenhang van slaven ende Mar- 
dijckers. Te water behielden daer niet meer
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D’Engelschen, Deenen ende Portugiesen, nae wy bericht werden, avon
turen haere.capitalen in de Maccassarsche ende Maleysche joncken tot haer 
eygen perijckel, ende in salvo keerende, betalen haer in Maccassar200 realen 
voor de bhaer, ende comen se te verongelucken o ff genomen te werden, blijft 
het verlies tot laste van de risiquers. Weynich beterschap is hierin te ver
wachten, insonderheyt soo lange den stadthouder van Ternaten dese on
trouwe handelinge der Cerammers dus helpt handthaven. Doch ’t beste daer- 
van sijnde is, dat Ceram, vermidts de jongst gedaene destructie, alsnoch 
weynich ende, soo eenige meynen, qualijck 50 bhaer nagelen van syselven 
soude connen uytleveren; soodat wanneer Amboina maer in goede devotie 
ende ontsach can gehouden werden (gelijck wy by de voorjarige begonnen 
middel meenen ten naesten by sal connen geschieden), de Compagnie voor
eerst ten principalen weynich affbreuck door d’ondercruypers te verwachten 
heeft. Byaldien die van Hittoe ende consorten d’ extraordinary gesonden 
macht van omtrent 200 coppen ’t verleden jaer niet ontsien hadden, het 
soude gewis, soo ons de vrunden van Amboina adviseren, met de levrantie 
van de nagelen vrywat slechter gestaen hebben. Derhalven persisteren als
noch by ons advijs, dat men in deMoluccos ende Amboina eene extraordi
nary vagante macht gestadich dient te houden, om alsoo ontsach ende nagelen 
t’ obtineren, welck andersints geschapen staen beyde ten principalen 
looren te gaen. D’ experientie heeft ons nu lange genouch geleert, dat op de 
goedtwillicheyt van de bondtgenoten niet altoos te bouwen is ende met de 
forten ende simpele garnisoenen weynich oft niet can gevoirdert werden. 
Daerom, soo lange men niet gedisponeert is groote redressen by der handt 
te nemen, moeten de saecken naer ons voorstel aengeleydt werden, offdaer 
is niet goets van die quartieren te verwachten. Propere macht, geldt, cleeden,

I allerley gerieff, vruntlijck tractement ende punctuele observance van ’t con- 
/ tract sijn, onses oordeels, voor dees tijt d’eenige middel om de saecken inne- 

waerts met advantagie gaende te houden.
Die van Amboina eysschen alleene 30 a 40.000 realen van 8cn in comptant. 

Van dese ende van cleeden waren sy tegenwoordich schaers versien, ende ’t 
sal in toecomende nochtans met realen meest te doen sijn om jalousye ende 
quadepractijcquen voor te comen. Die van Larica, Wackasieva ende andere 
belchden haer vrywat, dat men hun, die soo trouw waren ende alle haere 
nagelen aen de Compagnie leverden, met cleeden socht te betalen, daerem 
tegen dat men die van Hittoe ende consorten om haer ontrouw ende loos- 
heyts halven met realen involchde. ’t Sal derhalven onses oordeels overal op 
eenen voet dienen toe te gaen. Wat de realen belangt, wy twijffelen niet de 
comptoiren met goede sorteringe cleeden ende ander gerieff wel versorcht 
sijnde, off’t meerendeel sal wel weder ingetrocken werden.

ver-
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t Aenstaende nagelgewas verthoonde sich op Larica, Wackasieu, Lille- 
boy schoon ende abundant ende bycans buyten perijckel van regen ende 
windt.

Op Ourï, Asseloula, Hittoe ende omleggende vlecken, alle aen de Oostsyde 
Amboina gelegen, was noch geen seeckerheyt van ’t gewas, ende op dat 

van Ceram conde geen vaste reeckeninge (vermidts d’ inwoonders ontrouwe) 
gemaeckt werden.

De coninck van Maccassar doet vast sijn best om handel ende voet in de 
quartieren van de Molucques ende Amboina te becomen. Hy had aen den 
stadthouder op Geram geadviseert, hoe in Maccassar eene natie gecomen was, 
te weeten Deenen, gesindt sijnde met Maccassar ende die van Ceram een ver- 
bondt te maecken, recommanderende den kimolahaended’overhooffden een 
goede pertye nagelen nae Maccasser te willen beschicken: sy souden desselve 
tot hooger prijs als de Nederlanders betalen; item dat dese Deenen eenen 
machtigen coninck hadden, tegen welcke de Nederlanders niet derven souden 
opstaen, ende dat het derhalven nu tijt was op haeren staet te letten, etc.

’t Sal gants noodich wesen dat Maccasser by alle middelen den handel ter 
zee gecoupeert werde, soowel als die van Malacca, want van dien cant U. E. 
meer moeyten ende affbreuck in den nagelhandelinnewaertsontstaetalsvan 
den erffvyant selfs. Soo haest eenichsints middel van goede jachten ende volck 
becomen ende sonder vercortinge van emportanter employ daertoe mogen 
gebruyckt werden, wy goetvinden, dat men ’t vaerwater van Maccassar soo
wel als dat van Malacca beset hield, want het hooch tijt is daerinne wat ge- 
daen werde, wil men andersints den handel in de Molucques, Amboina, Banda, 
Solor, Timor, Java ende alle d’omleggende plaetsen aen dese cant voor de 
Compagnie ende haere colonien beter verseeckeren ende op een proffitabel- 
der voet brengen.

Volgens becomene monster-rolle waeren in Amboina ende omleggende 
plaetsen tegenwoordich aen de cant van 450 blancke coppen, behalven 
alle de slaven ende Mardijckers, met welcke den staet van de Compagnie op 
Amboina redelijck wel verseeckert ende bewaert was. Doch om noch beter 
vrucht, insonderheyt in den nagelhandel te becomen, dunckt ons vooreerst, 
totdat alles sich in beter gewoonte sal gestelt hebben, daer noch ten minsten 
100 a 150 coppen bygevoucht dienen, waermede alsdan d’ordinary garni- 
soenen van forten, reduyten ende negrijs, item ’t cleene vaertuych, behoor- 
lijck sullen connen gemantblyven,endedan noch een propere macht uytgeset 
connen werden omme de dertele ende trouweloose bondtgenoten in ontsach 
ende toom te houden, welcke de Compagnie nergens nae soo lastich sal val
len als wel ’t nagelretour ende andere benefitien, welcke U. E. staet daerdoor 
sullen toecomen, soulageabel.

van
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De generale ongelden tsedert primo Maert 1626 tot ultimo Febr'uary 1627 
monteren over gants Amboina /150.000, daertegen monteert de generale 
winst in negotie ƒ48.000; item d’incompsten van ’t landt ƒ14.000; t’ samen 
ƒ62.000; soodat Amboina noch te quade comt ƒ88.000, welcke lichtelijck 
ende meer sullen connen opgehaelt werden, als den handel wat beter voorde 
Compagnie sal wesen verseeckert.

Van Banda hebben dit jaer met Munnickendam ende de Cameel becomen 
in alles 466.193 nooten muscaten, 126.401 ^ macisin 1099 sockels. Windt, 
regen ende storm hadden in de gewassen al weder groote schade veroorsaeckt, 
soodat een geheel cleen gewasch meest te niet was gegaen. @mme d’inwoon- 
ders meer tot plucken van de vruchten ende havenen van de percken te ani- 

hadden d’ onse by provisie geresolveert de rompen soo wel als de

18.
Banda.

meren
goede nooten te betalen; ’t sal voor de Compagnie weynich maecken ende 
d’ inwoonders grootelijcx encouragieren, ende ’t sal niet alleen noodich wesen 
daerby te continueren, maer soo dit noch niet genouch helpen wil, soud’ het 
niet buyten reden wesen om de nooten in ’t generael wat te verhoogen, want 
ten aensien van de macis in prijs al te veel comen tediffereren, steeckendede 
luyden tegen de borst, dat soo grooten massa om soo geringen geldt garen, 
plucken, havenen ende leveren moeten.

’t Voorleden Westermousson hadden wy nae Banda gecommitteert, om den 
gouverneur Willem Jansz. te verlossen, d’heer Pieter Vlack, welcke naedat 
in Martio laestleden in Banda wel was gearriveert, ’t gouvernement aldaer 
overgenomen ende op vele vervallene saecken seer goede reformatie ende 
ordre had’ beginnen te stellen, in ’t oversteecken van Rossingeyn nae Nera 
met een orangbaey oft roeytuych den 24en July van de Pouloronders, welcke 
als roevers medevoeren, overrumpelt ende met sijn geselschap gevanckelijck 
naer Ceram gebracht is, by hem hebbende den oppercoopman Zendpaert, 
capiteyn Colff, de secretaris van de Voorde, een Nederlandtsche vrouw, een 
lijffschut ende eenige jongers, sonder meer. Lange, nae men verstaet, hebben 
dese Pouloronders op soo eene occasie geloert, om door soo eene middel alle 
de Pouloronders, mans, vrouwen ende kinderen, welcke noch op Banda waren, 
in vryheyt te stellen, tot welcke resolutie, soo men meent, haer te meer ge- 
urgeert heeft, dat men hunne kinders in de schooien begonde te trecken, van 
't Moorsdom t’ontaerden ende in de Christelijcke religie op te queecken, 
waertegen soo grooten hadye ingenomen hebben, dat soo ’t schijnt, geene 
desperate attentaten souden naegelaten hebben by der handt te nemen, om 
haer ende haere kinderen hiervan te vryen. Dat overlang dit een gepreme- 
diteert stuck sy geweest, heeft sich met de daet geopenbaert, alsoo alle de 
Pouloronsche manspersoonen, sijnde over de 150 sterck, op deselve tijtdat 
het feyt aengeleydt wierde, haer ter vlucht in ’t geberchte begeven hadden,

L
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haere vrouwen ende kinderen verlaten hebbende, welck oockdatelijckin 
seeckering genomen sijn.

Door dese gevluchte Pouloronders was een tijt lang ’t bosch ende noote- 
percken op Groot-Banda seer onveyl, soodat de vruchten met convoy moesten 
geint werden, totdat door sonderlinge beschickinge Godes alle de voorsz. ge
vluchte sonder slach off stoot miraculeuselijck in onse handen gecomen ende 
in goede verseeckeringe genomen waren.

Naedat de gouverneur Vlack met sijn geselschap aldus een wyle op Ceram 
vervoert was geweest, is hy met d’overhooffden der Bandanesen ende andere 
aldaer in onderhandelinge getreden ende geaccordeert, hem ende sijn gesel
schap te lossen tegen alle de Pouloronders, soo mans, vrouwen als kinderen 
ende haere slaven, in Banda noch sijnde; dat deselve al t’saemen met een 
onser schepen aen de custe van Ceram gebracht ende aldaer overgelevert 
souden werden, waerover syne E. met seeckere Cheramsche prauw een brieff 
aen den raedt in Banda sondt, met last om dit accordt alsoo in ’t werck te 
stellen. In ’t eerste vondt sich den raedt vrywat beswaert, sonder ons advijs 
ende advoy in soo een emportante saecke te disponeren, alsoo daer over de 
800 sielen aen dependeerden, beneffens noch andere swaere gevolgen, als 
onder anderen dat soo veele van d’alreede gechristende kinderen wederom 
ten proye van ’t heyloos Moorsdom souden overgelevert werden, waertoe 
d’ecclesiastique niet wel verstaen conden, gelijck sy oock reden daertoe had
den. Niettemin is eyndelinge den raedt in dese saecke soo verre getreden, dat 
sy met d’overgecomene van Ceram accordeerden, alle de mans ende vrouws- 
persoonen, behalven de schoolkinderen, voor haeren gouverneur ende sijn 
geselschap te willen lossen, waertoe de Cerammers lichtelijck verstonden, 
hoopende d’onse noch bet by de neus te leyden ende treffelijcker tour te 
speelen als sy alreede gedaen hadden, gelijck naderhandt uytgecomen is, 
voorgenomen hebbende ’t schip in een quade baeye te verleyden ende met 
hulpe van die van ’t landt ’t selve aldaer met correcorren aff te loopen, voor 
welck disaster Godt Almachtich beter voor d’onse voorsach. Want naedat [de] 
gevluchte Pouloronders alt’saemen op ’t getroffen accordt uyt het geberchte 
affgecomen waren omme met haere vrouwen t’embarqueren, pijnde omtrent 
600 sielen sterck, ende naedat sy alreede gescheept waren m^Monickendam, ^ 
mede inhebbende de nooten ende foelye voor Battavia, begónde den raedt 
eerst te difficulteren hoe soo een hoop volcks, te weeten 600 Bandanesche 
ende 200 Nederlantsche sielen, van water ende cost in soo een becromoen 
schip souden connen versien; daer beneffens in consideratie nemende de 
laetheyt van ’t Oostermouson, gelijck mede soo dit schip een vaerweer be
liep ende Ceram niet dadelijck aen boort creech, in groote miserie stont te 
vervallen; item dat door de reyse van Ceram ’t voyagic nae Battavia lichte-

ver-
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versuymt werden, ende andere swaermoedige conside-lijck soude
.. - ratien meer/veranderde opeen subyt van resolutie, arresterende de saecke 

/ ; .cf v- ^ naerder advijs van hier in te sien, nemende ondertusschen alle de Ban
danesen in goede verseeckeringe, waerdoor Godtloff! groote, beduchtelijcke 
swaricheden gemydet sijn ende Banda ondertusschen t’eenemael van dit ge
vlucht gespuvs, tot groote vreuchd’ ende ruste

•nnen

alle d’ingesetenen, vaylvan
gemaeckt is.

Die van Banda, door ’t missen haerder principalen hun in soo desolaten 
staet bevindende, omme in ’t maniement van Compagnies ende ’s landts 
saecken aldaer erger gevolch soo veel mogelijck met goede ordre voor te 

verkosen dadelijck weder tot haer hooft den persoon van Jacobcomen,
Schram, soone van saliger YVybrant Schram, in sijn leven raedt van India, 
om tot naerder dispositie van hier by provisie als president ’t oppergebiedt 
in Banda waer te nemen; ende alsoo wy vermidts syne corte residentie in 
India beducht sijn hy tot soo eene emportante bedieninge de gerequireerde
ervarentheyt ende kennisse alsnoch niet wel kan becomen hebben, isby goet- 
vindinge van den raedt den 28en October jongst met den Briel nae Banda ge- 
committeert den oppercoopman Jan Jansz. Visscher, omme als president by 
provisie ’t oppergebiedt ende maniement van U. E. affairen in Banda, tot 
naerder ordre, van gemelten Schram over te nemen, sijnde een persoon welcke 
wy vertrouwen door syne lange residentie in de landen van Banda ende door 
versoeck van verscheyden andere employementen in U. E. dienst, seer goede 
ervaringe becomen heeft ende dienvolgende de Compagnie goeden ende 
trouwen dienst aldaer doen sal.

Soo de gouverneur Vlack voor gemelte Visschers aencomst in Banda ge- 
reede verlost waer, offnaemaels noch verlost mocht worden, is goetgevonden, 
syne E. eens herwaerts te laten comen, om ons van den standt van Banda 
ende ’t vorder gepasseerde aldaer grondige informatie te geven.

Met den Briel sijn in compagnie vertrocken de fregatten Surattez nde Mocha, 
neffens noch eene chaloup met soo vele comptanten, cleeden, provisien, Ne- 
derlantsche coppen ende slaven als hebben connen inladen, met welck ontset 
by behouden overcompst Amboina ende Banda, soo tot vervolch van den 
handel als maintenue varï“‘dës Compagnies ommeslach in dese respective 
quartieren, soo sullen gestijft sijn, dat sonder verachteringe de volgende 
secoursen met gemack sullen mogen inwachten.

Op ’t versouck ende aenschryvens van den raedt in Ban da, haddeden gou
verneur van Amboina voorgenomen sich met den eersten bequamen tijt 
trenthalff October, meteen redelijcke macht van 8 a 10 correcorren, gemandt 
met 100 Nederlandtsche coppen ende de rest met onderdanen van ’t casteel, 
naer Banda te begeven, soo tot onderstandt van d’onse off die van Ceram

, om-
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eenige entrepinse tegen haer mochten voornemen, gelijck mede om behoor- 
lijcke ordre in Compagnies saecken aldaer te stellen.

Dit ongeluckich accident van Banda geeft notoire getuychnisse, hoe wel het 
gepast heeft Amboina ’t voorleden jaer wat extraordinary met volck gestijft 
is geworden, om Banda in dese onverwachte noot te connen secunderen, be- 
halven de gevoelijcke vruchten welck daerdoor in Amboina selfs genoten sijn; 
daeromme seggen wy alsnoch, dat eene transportable matige macht boven 
d’ ordinary garnisoenen in de quartieren innewaerts gants noodich sy 
tegen vele swaricheden te mogen bestaen, ende de trouwloose ende moetwil
lige bondtgenoten tot haer debvoir te constringeren.

De gratificatie aen d’ ingesetene van Banda is uyt U. E. name by publycque 
notificatie behoorlijck geperformeert, op den voet sooals wy U. E. in voorige 
missive van den 14cn December anno 1626 hadden voorgedraegen, te weeten 
aen yder hooft 100 ^ rijs, in twee termynen te verstrecken, dadelijck nae de 
publicatie d’eene, ende ’t jaer aenvolgende d’ander helft; daer beneffens is 
aen alle onvermogene Compagnies debiteurs vergundt twee jaren respijt van 
betaelinge, om alsoo wat tot verhael te comen ende de luyden tot havening 
der parcquen ende insamelinge van despeceryen destemeert’encourageren, 
sooals U. E. voorder by de resolutie, in dato 6cn February passato daerover 
genomen, breeder sien mogen.

Byaldien U. E. noch tot royaelder benefitie verstaen conden, ymmer soo 
dienstich, onses oordeels, voor de Compagnie, als sublevabel voor vele ver
armde debiteurs, namentlijck tot eene generale quytscheldinge van alle oude, 
quade ende desperate schulden, soo wel in de Molucques als in Amboina 
ende Banda, welcke niet min, maer mogelijcx wel wat meer als ƒ300.000 
souden aendraegen, ende dat men de luyden voortaen, gelijck nu eenige jaren 
hervvaerts in train is gebracht, niet meer borchde ende met comptanten, goede 
cleeden ende andere nootlicheden nae believen voor haere vruchten conti
nueerde tc gerieven, wy vertrouwen dat het vele verwyderde gemoederen 
wederom tot de Compagnie soude doen keeren, ende dat het in de levrantie 
der spcceryen vrywat beter soude toegaen als het nu doet, dienvolgende oock 
de quytscheldinge in corten rijckelijck soude overgewonnen werden. Met die 

de Molucques ende Amboina soude sulcx onder seeckere reserve connen 
geschieden, om by quade quyting altoos goede actie te behouden; doch in 
Banda soud hetselve wel absolut mogen affgedaen werden.

Op U. E. voorstellinge aengaende ’t intrecken van ’t volck van d'eylanden 
Kon ende Rosseingeyn sal gelet ende den oirboor ten meesten dienste van 
de Compagnie versorcht werden.

De gouverneur Vlack had voor sijn ongeluck een generale visite over alle 
d’ey landen van Banda gedaen; hoe hy de forten, reduyten, packhuysen ende
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Compagnies gebouwen, mitsgaders de gelegentheyt van vele plaetsen bevon
den heeft, wat ordre ende reglement, soo in de militie, politie, administratie 

civile justitie, item op de scholen, culture der landen als andersints hy byvan
der handt genomen hadde ende vordere particulariteyten, sullen U. E. by 
desselfs missiven in dato 17“ April uyfiSpanda geschreven, gelijck mede by 'V'
de brieven van den president Schram, hiernevens in copie gaende, breeder 
vernemen connen. Voorts wat ordre wy alsnu van hier naer Banda gegeven 
hebben, sal mede blijcken by de copie der brieven ende instructien met den 
president Visscher derwaerts gesonden«Ö_ ^

Van Key ende Arou waeren op ’t jongste van ’t voorleden Oostermouson 
1626 in Banda aengecomen acht jonckgens met sagu ende andere provisien 
geladen, welcke weder met goedt proffijt nae haer landt waeren gekeertende 
belooft hadden dit jaer noch stercker in Banda te verschynen. Watter op ge- 
volchtsy, hoopen in May off Juny aenstaende vandaer te vernemen.

Van Java waeren daer mede aengeweest vier jonckgens met weynich rijs 
ende andere provisien, welcke mede met goet genoegen vandaer gescheyden 
sijn ende apparent dit aenstaende Westermouson weder derrewaerts tenderen 
sullen.

De generale ongelden over gants Banda bedragen tsedert primo Maert 1626 
tot primo Meert 1627 in alles stijff ƒ93.000. De generale winst daertegen in 
den handel omtrent ƒ58.000; item ’slandts incomsten ƒ15.000; t’samen 
ƒ73.000. Soodat Banda almede noch in een jaer ten achteren is gegaen 
ƒ20.000, welcke t’achterheytby beter succes van de gewassen, increment van 
de colonie, vermeerderinge van de consumptien, verwackeringe van com
mercie ende by behoorlijcke mesnagie niet alleen sal connen gestopt werden, 
maer daerboven noch een goede somme overgewonnen, waertoe het in corte 
jaren geschapen staet, insonderheyt indien U. E. ons met ’t seynden van vele 
goede huysgesinnen van Nederlandt de handt daerin bieden. Van slaven sul
len wy onbecrompen, soo vertrouwen, den eysch connen voldoen, daeraen ’t 
ons vooreerst minder sal comen te gebreecken als aen goede hooffden ende 
geschickte meesters om die wel ende behoorlijck te gouverneren.

Alle de forten ende reduyten in Banda waren volgens de jongst becomene 
rollen versien met 285 coppen, daertoe noch hadden ’t schip Amsterdam ge- 
mandt met 70 coppen, t’samen 355 coppen, behalven de vrye Nederlandtsche 
borgerye; item de Mardijcquers, Compagnies ende der borgerye lijffeygene, 
soodat Banda van sielen redelijck wel versien was. Doch ’t garnisoen dient 
onses oordeels in dese gelegentheyt wat beter versterckt, omme tegen 
wachte attentaten ende incursien van de Cerammers ende gevluchte Banda
nesen, soo te water als in ’t velt, behoorlijck ’t hooft te mogen bieden, ’t Sal 
hier hart houden, soo wy uyt de presente schaersheyt van volck den eysch
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sullen connen suppleren, vindende ons alsnoch even schaers ende in d’ oude 
necessiteyt van volck.

Van Solor ende Timor hebben dit jaer met den Hasewintznde Tortelduyve 
becomen 400 picol sandelhout, 70 picol was, 80 slaven, sijnde soo veel als 
d’ onse voor dat mael aldaer hebben connen opdoen. Op de toegeseyde hoope 
van beter succes dit jaer hebben wy goetgevonden, den 5cn deser wederom 
derwaerts uyt te setten de jachten St. Nicolaes ende *sLandts Hoope, met soo 
veel cargasoen als tot vervolch van den Timorschen sandel- ende was-handel 
hebben connen byeen brengen, monterende f22.729 —2, waermede, neffens 
de restanten by ’t comptoir Solor noch sijnde, wy verhoopen dese twee jach
ten haereladinge sullen connen becomen. Tot noch toe hebben wy het t’onsen 
leedtwesen daer niet toe connen brengen, omme dien handel met requisite 
coopmanschappen, jachten ende volck te mogen voldoen, welckoock niet eer 
staet te beteren totdat van Chineesche waren, tot dien handel vereyscht, beter 
gedient werden, ende dat U. E. ons met menichte van volck beter secunderen.

De Portugiesen, Maccassaeren ende andere Indische natiën incorporeren 
dien handel vast sterck ende diep, soodat het tijt is aen die cant mede de 
saecke wat vigoreuser hervat werde, omme haer te prevenieren ende dien 
handel, daeraen de Compagnie in ’t generael ende hare colonien in Indien 
bysonder vrvwat gelegen is, nae behooren te conserveren, staende geschapen 
schier oft morgen seer proffitabele negotieplaetsen tot den Inlandtschen han
del te werden.

Den ouden Kitchil op Solor can gants niet verstaen om metsijn geselschap 
nae Battavia te comen woonen, onder excuse van hoogen ouderdom ende 
andere impedimenten, maer insonderheyt onder pretext van religions verschil 
tusschen ons ende haer; om welcke oorsaecke alleen, soo ’t schijnt, hy op 
Solor alle swaricheden liever soude willen uytstaen, jae oock selfs sterven, 
als hem onder de Christenen te begeven. Ende aldus gaet het met vele ende 
meestendeele van deseMahumetische natiën in Orienten toe, ymmeraen dese 
cant, dat liever uyt enckele partialiteyt ’t uyterste van haeren staet getroost 
sijn te verwachten, als protectie van Christenen t’ embrasseren.

Dese somer heeft sich de Mattaram gants stil gehouden, totdat nu onlangs 
de coninck van Pati, een dach reysens achter Tapare gelegen, sich tegen hem 
geopposeert heeft, soodaenich, dat de Mattaram genootsaeckt is geworden 
selfs in persoone met een goede macht die van Pati tegemoedt te gaen, heb
bende den anderen omtrent een maent geleden slach gelevert, ahvaer de Mat
taram de victorie behouden ende gants Pati in sijn geweldt becomen heeft. 
Van de geblevene aen wedersyden werdt seer divers gesproocken, alsoo dat 
daer niet seeckers van te schryven is.

Nae Balabouang, gelegen
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getaelt.KfanJ3antam te beoorlogen werdt geene motie meer gedaen. ’t Schijnt 
Battavia hem al te grooten scheytmuer is, insonderheyt te water, ’t Hert is te 
hooch om passagie te versoucken, ende met gewelt siedt daertoe geen remedie; 
te lande valt het al te verre, behalven dat het niet dan deserte, berghachtige 
ende marescagieuse passagien verleent, sulcx dat Bantam sonder onsebewil- 
liging geen oft weynich perijckel, onses oordeels, van den Mattaram onder
worpen is, ende Battavia, naest Godt, noch veel min, insonderheyt als U. E. 
haeren staet in India continueren jaerlijcx nae behooren de handt te bieden.

Door d’ Inlandtschen oorloge ende groote sterffte is Java onder des Matta- 
gebiedt vrywat van volck gedesoleert, waerdoor oock verscheyden goede 

handelplaetsen aen de zeestrandt gelegen, verlaten, den landtbouw vervallen 
ende de meeste part van d’ overige menschen tot groote armoede gereduceert 
sijn, soodat de negotie uyt des Mattarams landt dit jaer almede weynich be- 
schooten heeft, hebbende tsedert January in den tijt van thien maenden van- 
daer tot Battavia becomen niet meer als stijff600 lasten rijs, ende voorts eenige 
toevoer van andere behoeften. Goede pertye goudt ende silver is dit jaer van- 
daer gebracht, ’t welck een wis teycken is van groote verarming, ende dat de 
vruchten van ’t landt de gerequireerde behoeften van buyten niet opwegen 
mogen.

Bv gebreck van cleeden, daerinne, Godt beter ’t, alhier te Battavia meest 
’t geheele jaer door geseten hebben, is den handel slap ende sijn de proffyten 
consequentelijck oock, soo voor de Compagnie als de burger)*, sober geweest. 
Om niettemin in dese slechte conjuncture d’ onvermogcne ingesetenen in ge
stadige motie ende buyten necessiteyt te houden, sijn wederom, gelijck de 
voorige jaren, eenige publijcque vvercken onderhanden genomen geweest, 
waermede d’ordinary lasten buyten beswaring gestelt ende daer beneffens 
yder een middel gegeven is om rijckelijck aen de cost te comen.

Soo de ses jongst vertrockene Chineesche joncken in China behouden 
gecomen sijn, is ’t gesien, dat binnen 3 a 4 maenden na desen weder een goet 
getal alhier verschynen sal, welcke eene treffelijcke neeringe, veel volcks ende 
groot leven medebrengen, ’t Voorleden jaer sijn met vijff joncquen over de 
2000 Chineesen alhier aengebrach t; soo het dit aenstaende saysoen yets lucken 
wil, twijffelen niet, off’t getal sal vrywat meer aendragcn.

Onaengesien dese slappe tijt, sijn evenwel de incompsten van Battavia dit 
jaer vrywat hooger geloopen als de voorige, hebbende in den tijt van thien 
maenden, te weeten tsedert January tot primo November deses jaers, 
bracht aen de cant van 100.000 realen.
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ende vee, rijcke bosschen, item vischrijcke zee ende rivieren, voorts aen alles 
wat tot ’slijffs sustent ende meer noodich is, ontbreeckt het hier niet, al 
’t oock voor een millioen menschen, om haer te erneren, soodat U. E. niet 
eens besorght hoeven te wesen datter te vele volcks van Nederlandt kan ge- 
sonden werden, ’t Ware maer te wenschen dat uyt de Geünieerde Provintien 
vele benaude ende benoodichde herten, die daer aen de cost niet connen ge- 
raecken ende den anderen in de weegh sijn, wat beter geanimeert ende ge- 
induceert mochten worden om haer in U. E. colonien naer Indien te begeven, 
’t Soude de landen aldaer (onder correctie) van groote armoede ontlasten ende 
den staedt van India dapper avanceren.

’t Casteel Battavia ligt in sijn vier puncten met goede aerde gordynen ge
sloten, uytgesondert aen de zeecandt met een sterck houte pallissade, alwaer 
’t voornemen is met den eersten een goet, sterck steenen huys van d’een punct 
tot d’ander te trecken van twee verdiepingen hoogh, boven pladt. De punct 
Robijn is m as s ij ff met aerde opgevult, van een hoochde ende circumferentie 
als den Diamant, ende in calck en steen opgetrocken tot onder de borst- 
weering, welcke binnen een maent a 2 mede in effect hoopen te brengen. 
Beyde de zeebolwercken leggen alleen in aerde, metopgesettesooden, leeger 
ende van minder ommevangh als de twee landtpuncten, welcke t’ syner tijt 
almede in steen sullen dienen opgetrocken, gelijck oock de gardynen, doch 
eer daertoe comen, sullen alvooren ’t geprojecteerde groote huys aen de zee
candt ende dan noch eenige andere packhuysen ende commoditeyten binnen 
’t fort gemaeckt dienen, alsoo tegenwoordich van packhu)'sen ende logie- 
menten vrywat sober, nae den grooten ommeslach, versien sijn.

De versterckinge van de stadt aen d’Oostsyde is, Godtloff, dese somer vol- 
trocken, geslooten sijnde van ’t casteels gracht aff tot op de groote rivier Zuyt- 
waerts op, met een doorgaende eerde wal ende een goede gracht, soodat van 
die kant geen ommesien meer is. De stadt van binnen, te weeten tusschen de 
groote rivier ende gcmelte wall, is mede van straten, burchwallen ende grach
ten naebehooren ende tot groot gerieffvan d’inhabitanten gefatsoeneert. Van 
’t stadthuys is d’eerste verdieping volmaect, boven pladt, leek-endebrantvry, 
waermede de burgery haer noch lange jaren sullen connen behelpen, totdat 
eens de couragie becomen om ’t bovenwerek mede te voltrecken; ende devvyle 
aengaende publijcque wereken aen dese kant niet meer resteert, is de mee- 
ninge, toccomende drooge tijt d’ uytlegh van de stadt aen d’oversyde, by 
Westen deriviere voor te nemen, ende die vooreerst tot bevrydinge met eene 
goede grach 11’ oncingelen, ende dan voorts, nae tijt’s gelegentheyt, vermogen 
ende aenwasch van de borgery, met binnen-wereken t’ accommoderen.

Niettegenstaende Bantam’s langduerige obstinaetheyt door hooge noot- 
dwang vanselfs vrywat verbroocken sy, houdt sich evenwel noch abstrackt
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ende geslöoten gelijck voor desen; alleene gedoocht de peper door Chineesen 
uytgevoertlende tot Battavia gebracht werde, sonder dat de Javanen van Ban 
tam haer daermede bemoeyen, haer noch houdende als onversoende vyanden
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Onse schepen houden naer ouder gewoonte de reede van Bantam noch beset, 
om den toevoer ende commercie van buyten vandaer te diverteren, soo lange 
tot geen solemneel verdrach met Bantam gecomen sijn. De lasten van Ban- 
tams besetting tsedert de jongst overgesonden reeckening 
primo December 1626 tot ultimo September 1627, volgens neffensgaende 
bewijs,/25.618 —5, welck wy alsoo continueren sullen U. E. van tijt tot tijt 
toe te seynden, om U. E. soo tegen d’Engelschen als andere daer ’t van noode 
werdt, te mogen dienen.

Dit jaer sijn door de Chineesen van Bantam te Battavia aengebracht aen 
de kant van 35.000 sacken peper, waervan de Compagnie s tij ff 20.000, de 
Chineesche joncquen 8000 ende d’Engelschen 6000 getrocken hebben, ende 
naer men ons bericht, resteren noch in Bantam niet veel meer als 15.000 
sacken, welcke, soo den toevoer vervolght, in corten tijt mede verhoopen te 
becomen. Dus is ’t hoogh gemoedt van den coninck van Bantam met ver- 
dueren ende stilsitten vanselfs gevallen, naerdat alvoorens syneprincipaelste 
schatten van goudt ende silver in armoede geconsumeert hadde ende tot 
d’uyterste behoefticheyt gereduceert was.

Tot vervolch van den diamant-handel op Succadana hebben wy den 8en 
July passato derwaerts affgevaerdicht ’t jacht Cotchin, met een cargasoen van 
ƒ 15.339 — 7 omme daermede te procureren diamanten, schiltpadshoorn, 
draeckenbloedt, mitsgaders eenige parangs ende bijltjens van Crimata, tot 
den handel van Timor gants noodich. Te meer heeft ons beweegt eene be- 
seyndinge naer Succadana te doen, omme te vernemen wat de Deenen aldaer 
voorhebben, alsoo wy verstaen sy aldaer eenich volck gelaten ende een comp- 
toir gestabilieert hadden, om oock haer de proffy ten van die plaetse, soo daer 
eenige te behalen sijn, alleen niet te cederen. Tegen halff December 
staende sijn wy ’t gemelte jacht Cotchinwt&zï vandaer verwachtende; ’tsyner 
tijt hoopen wy U. E. desselfs wedervaren t’ adviseren.

Volgens de neffensgaende ballance ende naerder ontledinge van U. E. staet 
in India, getrocken uyt de generale boecken op ultimo September passato, 
ende neffens andere bescheyden in handen van den E. heer generael Coen 
alhier overgelevert, blijckt, hoe de bestedelijcke effecten in India (’t capitael 
met de schepen Uytrecht, Vianen, Texel, ’t Wapen van Hoorn, de Galiasse, 
den Arent, de fluyt Veisen, de Leeuwinne ende Kemphaen gesonden daerby 
gevoucht, ende wederom affgetrocken de retouren van India dit jaer naer 
Nederlandt te keeren) monteren stijff 40 tonnen goudts, waermede weder 
geprocureert sullen moeten worden tegen den herbst anno 1628dePersische,
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Suratsche, Choromandelsche, Chinesche ende Japansche retouren, mitsga
ders de vier hooft-speceryen voor Europa, welcke naer onsen overslach niet 
min, maer mogelijcx meer als 25 tonnen goudts sullen aendragen, in voegen 
ons dan niet meer als 15 tonnen ende ’t geene boven de generale oncosten 
soud’ mogen opgehaelt werden, dat omtrent op de drye tonnen goudts schat
ten, sal overschietten, ’t welck immer weynich genoech is ende ongelijck min 
als uwen ommeslach van India op voorraedt behoorde te staen. Doch wy ver
trouwen vastelijck, dat de saecken aldaer mede alsoo geapprehendeert ende 
ingesien sijnde, U. E. niet sullen hebben overgeslaegen tijtlijck op den herbst 
deses jaers een treffelijck capitael herwaerts aen te bestellen, daermede den 
Inlandtschen handel van India in progressiven trayn sal mogen gecontinueert 
werden; off soo U. E. weder tot eene becrompene resolutie gekeert sijn ende 
dien volgende schaerser naer India geequipeert mochten hebben als van U.E. 
geeyscht is, connen wy U. E. wel verseeckeren dat alles weder tot groote 
schade ende verachteringe van de Compagnie, soo hier als ginder, vervallen 
sal, ’t welck wy heel anders verhoopen ende van U. E. beter verwachtende sijn.

Met dese schepen werden U. E., neffens de generale ende andere comptoir- 
boecken, overgesonden soo veele scheeps-, garnisoens- ende logie-boecken 
als tot dese tijt hebben becomen ende gereedt sijn, gelijck als by de respective 
registers hierby gaende, waeraen ons gedraegen, breeder is blijckende.

Den 18en October passato arriveert hier van de vloot in ’t vaerwater van 
Aan- Malacca ’s Landts jacht de Hoope, met 427 pacquen cleen ende groot Choro- 

Bchepcn! mandelsche deden, 15 ditto rocche-vellen, 26.250 staeffkens yser, 10 blancke 
Portugiesen, 124 slaeven, soo mans als vrouwspersoonen, door den comman
deur Carel Lievensz. by Noorden Malacca, in seecker Portugies navet comen- 
de van Negapatnam, verovert, getaxeert op ƒ51.795 — 17. Wat succes Godt 
Almachtich gemelte vloote tsedert sal hebben verleent, hoopen eerlang van 
daer te vernemen, alsoo den tijt van desselfs verblyven in voorsz. vaerwater 
omtrent ultimo October geexpireert is.

Den 18en ende 23en October sijn hier mede, Godtloff, van ’t vaderslandt nae 
den anderen wel ingecomen de jachten den Szvarten Arent ende de fluydt 
Veisen, te weeten den Arent met 67 mans ende 5 vrouwspersoonen, onder
wegen verlooren hebbende 1 persoon; item de^uyte Velsen met 52 coppen, 
mede onderwegen een verlooren hebbende./De geeyschte bescheyden by ,/? 
U. E. missiven van den___ l) daermede becomen, tot maintenue van U.E’s

25.

recht tegen de Magalanische Compagnie, sullen soo haest mogelijck gevoir- 
dert werden, ten eynde U. E. deselve noch met de retourschepen anno 1628 
becomen mogen.

*) In den tekst niet ingevuld.
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te schryven, hoe ’t jachtMet voorgaende missive is vergeeten U. E.
Grootenbroeck den 8cn January deses jaers aen de Cabo de Boa Esperance ge- 
arriveert sijnde, aldaer gevonden heeft seecker naegelaten bescheydt 
Wapen van Rotterdam, op een steen gehouwen, meldende hoe voorsz. Wapen, 
sijnde den 6cn February 1626 van BatJaviajjescheyden, den 2ocn Juny in de 
baey van Antongil gearriveert, vandaer eerst den 10cn November nae de Cabo 
vertrocken, den 31en December aldaer aengecomen ende den 7en January

aen

van ’t

voorts vandaer naer St. Helena geseylt was.
Per ’t Engelsch jacht de Spiedwel, den 31cn Augusty passato alhier gearri

veert ende onderwegen de Cabo aengeweest, hebben schryvensbecomen van 
onse schepen den Gouden Leeuw, Walchren ende Orangien, hoe sy nae duy- 
sent uytgestane periculen ende gevaer van verlies van schepen, volck ende 
goedt, tusschen Madagascar ende ’t vastelandt van Africa, eyndelinge door 
Godes sonderlinge genade den 7en May passato eerst in de Tafelbaey gearri
veert waren, met intentie, naedat haer van water behoorlijck souden versien 
hebben, omme den 23en derselver maendt haer in compagnie van d’ Engelse 
schepen London ende de Reformation vandaer over St. Helena nae ’t vaders- 
landt te begeven. Wy hoopen Godt Almachtich U. E. dese vier schepen be
houden sal hebben toegebracht. Wat harde weder-stroomen, contrarie win
den, dippen, rudsen ende droochten de dryeSuratsche retourschepen binnen 
Madagascar door bejegent sijn, sullen U. E., hoopen wy, met derselver over- 
comste verstaen hebben, ende by dese haere neffensgaende missiven van den 
12cn ende 19cn May van de Cabo geschreven, mede vernemen connen.

Den 29en October is hier van de Westcust van Sumatrametstijff 150 lasten 
peper weder wel ingecomen ’t jacht den Witten Deer, waermede schryvens 
becomen van de fluyt Amsterveen, hoe deselve vandaer mede met haere volle 
last tegen halff December naer Battavia hoopte te keeren.

Den 24cn October arriveert hier van de Custe Choromandel ’t Engelsch 
jacht de Maurits, medebrengende voor reeckeninge van d’ Engelsche Com
pagnie, nae verstaen, omtrent 400 pacquen Custcleeden.

Per missive van den directeur Marten IJsbrantsz., met gemelte jacht be
comen, werdt ons onder anderen geadviseert de behouden arrivée aldaer 
de jachten Brouwershaven ende Grootenbrouck op 15 Augusty passato. De 
Leeuwinne ende Kemphaen waeren daer noch niet verscheenen. Godt

van

geve
deselve ter goeder tijt aldaer mede behouden mogen aencomen. De directeur 
was beducht dat de Leeuwinne's ladinge, vermidts syne lange tardance, in den

om vandaer directelijck 
naer ’t vaderslandt te mogen gaen, te meer geen salpeter op voorraedt hadden 
ende ’t landt om de Zuydt soo vol oorlogh was, als oyt te vooren, soodat U. E. 
op ’t Choromandelsch retour dit jaer geene reeckeninge te maecken hebben.

gelimiteerden tijt niet gereedt soude connen vallen
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Onlangs geleden hebben ons d’ Engelschen by twee distincte aenspraecken 
scherf" tekennen gegeven> hoesy van haeren coninck ende d’Engelsche Compagnie 

expresse last becomen hadden omme den handel tot Bantam alleen te gaen 
ondersoucken, daerby noch voegende dat om geen ige^'onsicl era tien tercon- 
trarien soo stricten mandement souden vermogen nae te laeten, al waer ’t 
ooclc haer leven daeraen dependeerde. Ende alsoo volgens hun seggen 
genomen hadden drye schepen, te weeten den Mciurits, C'kristoffel ende den 
Eagle, dit jaer noch naer Engelandt te seynden, ende dat hun tot affladinge 
derselver noch partye peper quam te gebreecken, waeren sy geresolveert haer 
eerstdaegs naer Bantam te vervoegen, versoeckende van ons alvooren te 
mogen weten, off onse schepen, voor Bantam op de wacht leggende, haer 
eenige verhinderinge hierinne souden aendoen ofte niet. Verscheyden ende 
vele redenen wierden van onser syden bygebracht om haer van hun onrecht- 
matich voornemen te diverteren, als nae sich sleypende seer prejuditiabele 
gevolgen, soowel voor d’een als d’ander Compagnie, voornemelijck in ’t 
stuck van de peper, welcke door soo eene gescheyden handeling vooreerst tot 
hoogen pryse te rysen stondt; behalven dat de pangoran daerdoor oocksoude 
gestijft werden om niet alleen den ouden excessiven toll niet te modereren, 
gelijck ’t ooghmerck van beyde de Compagnien tsedert haer unie altoos 
daertoe gestreckt heeft, maer selfs oock om die noch bet te beswaren, gelijck 
die alreede met de Chineesen in trayn gebracht hadde, heffende tegenwoor- 
dich eenen toll van 130 realen van 8*" van de 100 sacken, in plaetse van 57|- 
realen, welcke in voorige tyden plachten betaelt te werden. Doch alle onse 
inductien, soo ’t schijnt, conden haer van hun voornemen niet doen affstaen, 
maer persisteerden vast daerby dat sy naer Bantam wilden ende moesten 
gaen. Wy en vonden niet goet haer prompte ende resolute antwoorde hier
op te geven, maer naemen (alsoo ’t een saecke van grooten gewichte was), 
tijdt van beraedt. Ondertusschen sijn sy tot noch toe om antwoorde niet 
wederom gecomen; wy gelooven vastelijck dit haer voorstel principalijck ten
deert, om in cas van resistentie actie tegen U. E. op te leggen, temeer omdat 
wy genouchsaem verseeckert sijn dat sy tegenwoordich van middelen gants 
ontbloot sitten, immer van soodaenige als tot den peperhandel van Bantam 
gerequireert werden, alsoo niet anders hebbende sijn als haer jongst sober 
becomen ontsedt met haer Mauritius, van Choromandelschecleeden, welcke 
al t’saemen noch voor Bantam niet dienstich sijn ende dienvolgende weynich 
tot vorderinge van den handel aldaer connen bybrengen. Ons voornemen is 
de saecke soo te beleyden, dat U. E. ten desen regarde in Europa geene mole
statie ontstae, sonder nochtans haer onse toestemminge off consent toe te 
seggen, maer haer op hun eygen goetvinden te laten gewerden, te meer, om
dat Bantam meest alle sijn peper tot Battavia gelenst heeft ende de weynige

26.

voor-
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resterende, welcke op schaers 10.000 sacken estimeren, ten meerderen deele 
eerlang vandaer hoopen te becomen, soodat sy, schoon nae Bantam gaende, 
U. E. aldaer minder voordeel sullen connen affsien als met actiën in Europa 
beswaren, indien wy haer alhier eenich empeschement boden. Met volgende 
gelegentheyt hebben U. E. particulierder bescheydt te verwachten, soo van 
der Engelschen aenspraecke, alsmede van de redenen ende weder-redenen 
aen wedersyden gevallen, ende wat voirder by haer in desen sal wesen gein- 
tendeert, ons mede desen aengaende refererende aen de mondelinge rappor
ten van d’ overgaende vrunden.

Hiernevens gaet onder anderen mede eene verthooninge van de generale 
lasten in de Molucques, Amboina ende Banda, gelijck mede van despeceryen 
in dese respective quartieren gevallen ende by de Nederlandtsche Compagnie 
geint tsedert primo Meert 1626 tot ultimo February 1627, waerinne d’Engel- 
schen volgens ’t tractaet een derde behooren te fournieren ende te genietten; 
doch sy sijn dit jaer almede, gelijck de voorgaende, in gebreecke gebleven.

Noch gaet hierby een bewijs van de lasten by de Nederlandtsche Compagnie 
alleen tot Ban tams besettinge gedraegen tsedert primo December 1626 tot 
ultimo September 1627, monterende volgens den ordinary tax ƒ25.618 — 5.

Den 5cn deser is met 150 coppen, item met cleeden, comptanten, provisien 
ende alderhande nootlicheden volladen, tot vervolch van den handel, ver- 
sterckinge van de garnisoenen ende maintenue van U. E. staedt in de Moluc
ques, by provisie derwaerts vooruyt vertrocken ’t jacht Texel. Godt Almach- 
tich wil het behouden reyse verleenen,;

Volgens U. E. ordre hebben wy ’t voorleden Westermouson, tot visite van 
Visite U. E. ommeslach inde quartieren van Amboina ende de Molucques, als com- 

Moluk- missaris gesonden gehadt den E. Gillis Seys. In wat goeden staet ende ordre hy 
kboinal" al*es alc*aer gevonden heeft, sullen U. E. by sijn nevensgaende schriftelijck 
Saratte. verbael breeder connen vernemen, waeraen ons gedragen. Met de jongst ver- 

trockene vloote naer Suratte hebben wy van gelijeken in conformite van U. E. 
ordre ende instructie tot visite van U. E. comptoiren in gemelte quartieren ge- 
committeert ende gesonden den oppercoopman Dirck van der Lee; t’sijnder 
tijt hebben U. E. sijn wedervaren ende gebesoigneerde mede te verwachten. 

In ’t casteel Battavia, desen 9en November anno 1627.

•i

27.

U. E. dienstwillegen 
J. P. Coen.
P. DE CARPENTIER. 
Jacques Specx.
P. VAN DüYNEN. 
Anti-ionio van Diemen. 
Jeremias de Meester.
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5. — 10 NOV. 1627. — O O 168.
(PER FREDERICK HENDRIGK).

Dese gaet omme t’accompagnierend’heerJacquesSpecx.Raedt van India, 
welcke achtervolgende U. E. last ende ordre jongst per Hollandia gegeven 
met dese gereedtleggende schepen is overgaende.

Wy hadden ten aensien veele wichtige ende emportante employementen 
in U. E. staet alhier als andere respecten, vermits onse presente schaersheyt 
van sufficante ende gequalificeerde stoffe, gaerne gesien syneE. in synelofife- 
lijcken dienst in India alsnoch voor een tijt had gelieven te continueren, doch 
alsoo syne E. tot verdedinge van syne eere ende naercomminge van U. E. 
ordre persisteerde sich met dese gelegentheyt nae ’t vaderslant te moogen 
transporteren, hebben hem syne dimissie niet connen noch willen weygeren; 
ende alsoo billïck is der waerheyt getuychenisse gegeven werde, hebben wy 
meede niet connen naerlaten U.E.by desen te verwittigen, hoe wy gedurende 
ons jongste aenwesen alhier in India noyt anders verstaen noch vernomen 
hebben, ofte gemelten heer Specx heeft sich gedurende devijff jaerendathet 
hoochwichtich ampt van Raet van India by syneE. bedient is geweest, in alles 
gecomporteert ende gedragen als een eertrachtend ende diligent raetspersoon 
behoort ende toestaet, versoeckende derhalven U. E. sijn persoon voor ge- 
recommandeert gelieven te houden, ende sulx te bejegenen dat syneE. in sijn 
loffelijcken yver ten dienste van ’t lieve vaderslant ende de generale Com
pagnie volgens sijn goeden wille ende genegentheyt mach continueren.

Actum in ’t Gasteel Batavia, ad)' 10en November anno 1627.

6.-6 JAN. 1628. — L L II, 1.
(PER VIANEN).

Tsedert onsen jongsten (hiernevens in copie gaende) met de schepen Fre- 
Aange- derick lJenrick, Hollandia, ’t Wapen van Del ff, ’s Landts Hollandia ende de 
schopon. Galias den 12en November passato in compagnie van Battavia gescheyden 

ende den 15en ditto door de Strate Sunda geraeckt, sijn hier, Godtloff, den 
17en ende 2len van Teyouhan endeJappan successivewelaengecomen’tjacht 
Erasmus ende ’t schip de Vree de, t’ samen geladen met 840-picol rouwe Chi- 
neesche syde ende 332 picol coper.

1.
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Op d’aencompste gemelter schepen hebben dadelijck met den raedt 
leydt, oft niet oorbaer ende raedtsaem soude wesen noch een schip met partye 
syde, beneffens de becomene advysen van Teyouhan ende Japan, op ’t spoe- 
dichste de bovengemelte vloote nae te seynden, om deselve noch, ’t sy dan 

de Cabo ofte St. Helena te mogen beloopen, waerop aen d’een syde inge-

•fover-2.
Retour
schip.H ï

!
, \aen

sien sijnde, hoe voor ’t verloop van den gelimiteerden tijdt op d’ affvaerdinge 
der retour-schepen naer ’t vaderslandt (achtervolgende U. E. advisen met 
Hollandia jongst vandaer becomen) niet wel doenlijck soude sijn een schip 
tot gemelte voyagie seylreedt te crygen, daer beneffens, dat tegenwoordich 
geen andere retour-schepen by der handt hebben als Vianen ende ’t Wapen 

Hoorn alleen, behalven dat van ’t Wapen's suffisanse tot ’t voyagie nae

?

\

■

van
’t vaderslandt seer getwijffelt werdt, item dat tegenwoordich over gants India 
seer schaers van varend’ volck voorsien sijn, ende, sal men d’ordinary handel- 
plaetsen naer behooren waernemen, het sober getal van dien niet meer dient 
te attenueren, doch principalijcken ende bovenal, dat men vreest U. E. ordre 
van ter bequamer tijt op onse landen comende, achter Engelandt om te loopen, 
door de moetwil ende rebellye van ’t scheepsvolck (welck gemeenlijck op de 
thuis-reyse de meester maeckt ende d’overicheyt wetten voorschrijft) niet 
behoorlijck achtervolcht, maer de cours recht door ’t Canael nae Nederlandt 
gestelt mocht werden, alschoon het tijts genouch quam om achterom te loo
pen; in voegen dat ons om voorverhaelde consideratien eenichsints beswaert 
vonden de syde dus laet met een schip over te seynden. Doch aen d’ander 
syde overwogen, hoe noodich het sy U. E. tegen haere excessive lasten met

»

■

I

■

s:;
> j

;!
i

}

J• f -soulageabele retouren soo veel mogelijck verlicht werden, gelijck mede, dat 
het U. E. animeren sal ofnme de requisite capitalen tot vigoreuser vervolch 
van dien advantagieusen handel in ’t aenstaende des t’ onbecrompener te 
fourneren, hebben evenwel goetgevonden ’t schip Vianen op ’t spoedichste 
met 384J- picol syde, 1.331 picol cooper, 7.972 sacken peper, 20.618 fu? sal
peter, beneffens de noodige advisen ende bescheyden aff te vaerdigen. D’ Al
mogende gelieve U.E. dit ende de vooraffgesondene schepen in salvo te laten 
toecomen.

'ö.
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9Él *Op 20en November is hier van Patane wel aengecomen ’t jacht de Griffoen, 
geladen met 670 bhareh peper, welck vrywat dier compt te staen, ten aen- 
sien de cleeden seer goeden coop daertegen verhandelt, soodat voor dees tijt 
in dat quartier gants weynich te doen is ende niet noodich wesen sal ’t naeste 
jaer derrewaerts weder te seynden. De rijs was daer uytdermaten dier. De 
Patanesen vreesen alsnoch dat den Atchinder van Queda te lande derrewaerts 
comen sal, daer ons bedunckt niet veel apparentie toe en is.

Van de Westcust van Sumatra is hier den 25en ditto mede wel aeng 
de fluyt Amsterveen, met 900 bharen peper, aldaer tegen cleeden verhandelt,
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vrywat proffitabelder dan op de custe van Patane, alsoo daer 80 per cento 
advance geven ende in Patane niet meer als 30. Op ditto Westcust was op 
’t vertreck van gemelte jacht vandaer noch goede partye peper te becomen 
ende dat tot redelijcken prijs, doch hebben geldt noch cleeden om derrewaerts 
te mogen seynden.

26en ditto is hier van Masilipatnam ende Paliacatte wel aengecomen ’t jacht 
Battavia met 300 slaven ende 134 packen cleeden, slechte sorteringe, alsoo 
den tijt te cort was omme voor de becomene comptanten van hier met de 
jachten Grootenbrouck, Brouwershaven ende Battavia eenich ander slach ofte 
meerder quantiteyt cleeden te becomen, ende dit^aer hebben oockniet anders 
te verwachten, soodat de Molucques, Amboinajsgide Banda, gelijck mede wy 
hier in Battavia, noch een jaer onvoorsien sullen moeten blyvemjrIs oock 
apparent dat U. E. mede in twee jaeren geen retour vandaer becomen sullen, 
ende dat vermidts U. E. eygen deffectueusheyt in ’t derrewaerts beschicken 
van de jaerlijcx geeyschte capitalen.

De Leeuwinne ende Kemphaen waren op 2enNovember passato, doen d’En- 
gelsche Abigael vandaer vertrock, aldaer noch niet verscheenen, ende is ap
parent, dat geduerende ’t Noordermouson daer oock niet sullen connen 
comen.

De Paliacatsche sorteringe, welck al geschilderde doecken sijn, sal niet 
eerder dan in May anno 1628 gereedt wesen; over de 32.000 pagoden hadden 
d’ onse op leveringe gegeven.

Om de Zuydt waren de drye naycken vereenicht, waerdoor apparent is, 
den standt in die quartieren vrywat beteren sal ende dat men mettertijt goede 
partye salpeter sal connen becomen.

In Palliacatte geeft het goudt van Guinea 10£ per cento advance ende was 
’t cattoen daer soo dier, als in lange jaren niet geweest is. In Masilipatnam 
continueerden deMooren haere monopoliën ende quaedt tractement t’ons- 
waerts; met niemant anders dan met drye pachters mochten d’onse aldaer 
handelen ende dan noch werdt haer opgedrongen sulcken sorteringe als sy 
selfs willen, waertegen met soete middelen niet te doen is. Soo de liberteyt 
van den handel, gelijck mede voldoeninge van d’ affgedrongen 11.000 pago
den ende van andere geledene schaden ende interesten meer begeeren, be- 
houven niet anders te doen als ons volck ende goederen voor een tijt van Ma
silipatnam te lichten ende eenige scheepen in de maenden February ende 
Meert daervoor te houden, om ons van 't Moorsche vaertuych te verseeckeren 
ende de grooten by dien middel te constringeren tot restauratie van de ge
leden interesten ende schaden, mitsgaders dat ons den vryen endeonbecom- 
merden handel in Masilipatnam gedoogen.|Nae d’onse van de Custe advi- ? C A ’ 
seren, behoeven niet eens swaricheyt daerin te maecken, alsoo den handel in
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Masilipatnam daerdoor niet lange sullen derven. De grootste Mooren die ons 
de meeste overlast doen, sijn degeene welcke de voorneemste capitalen 
Mocha, Atchin, Pegu ende elders risiqueren. Sy mogen den handel op dese 
quartieren veel min dan wy Masilipatnam derven. U. E. advijs aengaende t 
redres van dese saecke sullen daerop gaerne hooien.

Diamanten sijn daer noch wel te becomen, maer dier.
Per nevensgaende copie van missive, over de Custc Choromandel van Su- 

ratte becomen, sullen U. E. sien, hoe d’ onse aldaer sonder negotie saten, be
last sijnde met/200.000 a deposito gelicht, waervoor grooten interest moeten 
betalen.

De speceryen, nagelen, nooten ende foelye waren meer dan 50 per cento 
in prijs gedaelt; conden geene vercoopen dan tot leegen prijs.

In Armigon, dicht by Paliacatte, dry ven d’ Engelschen haren handel, welcke 
plaetse haer soo dienstich is, als ons Paliacatte. Op haer versouck is d’ onse 
den handel aldaer verboden; hebben daer een steenen huys geboudt, met een 
aerden wal omtrocken, ende geven uyt aldaer fortificeren sullen.

Met onse jongste is U. E. geadviseert, hoe van hier door de Strate van Mal- 
lacca nae Masilipatnam gesonden hadden ’t jacht Medenblijcq, met een capi- 
tael van /120.885— 15 — 2, daermede oock overgegaen is Mousabeeck, 
ambassadeur des conincks van Persia. Onse cruyssende jachten hebben ’t 
selve den 30en October passato omtrent Poulo Percelaer, by Noorden Mallacca 
gerescontreert, waerover apparent is dat een spoedige reys doen sal, ’t welck 
Godt geve!

21cn Septembris passato was ’t jacht Brouwershaven van Masilipatnam naer 
Arraccan vertrocken met een cargasoen van /7900, om ’t selve aen slaven 
ofte rijs te besteden, met ordre, dat tegen halflf December weder voor Masili
patnam keere.

10cn December passato hebben van hier naer Amboina ende Banda met de 
noodigecomptanten, coopmanschappen ende provisien gesonden de schepen 
Zuydt-Hollandt ende den Are?it, met ordre, dat in compagnie Amboina sullen 
aendoen ende dat het schip Zuydt-Hollandt vandaer voorts naer Banda sal 
loopen, soo haest in Amboina gemist can worden.

. Met gemelte schepen hebben wy naer Amboina ende Banda affgevaerdicht 
als onse expresse gecommitteerde den oppercoopman Gregorius Cornely 
ende capiteyn Marlen Jansz. Vogel, omme in d’een ende d’ander plaets te 
bevoirderen sulcx als den meesten dienst ende welstandt van de Compagnie 
aldaer vereyscht, insonderheyt in de quartieren van Amboina, alwaer wy be
vinden, volgens ’t schriftelijck verbad van den commissaris Gilles Seys, in 
April passato aen de cant van 616 blancke coppen in dienst ende gagie 
de Compagnie gehouden wierden, beneffens 308 slaven, sijnde voorwaer een
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groot getal, daermede de Compagnie in Amboïnabuyten proportie met over- 
groote lasten ende evenwel met merckelijcken affganck ende verachteringe 
in haere negotie ende nagelretour beswaert sit, hebbende in voortyden, doen 
sy met ongesiender macht, te weeten van 150 coppen ten hoochsten, aldaer 
geseten was, ongelijck meerder ontsach, vorderlijcker handel endetreffelijcker 
nagel-retour vandaer becomen; van welcke 616 coppen 162 persoonen, ende 
datapparent van de ervarenste ende cloeckste soldaten, op acht verscheyden 
plaetsen in garnisoen verdeelt sijn. Behalven dat met voorsz. verdeelinge tot 
Compagnies progres ende soulagiement in gemelte quartieren gants niet ge- 
voirdert werde, soo is oock deselve niet bastandt omme d’invasïen van ex
terne vyanden te connen resisteren, nochte oockd’ inwoonders, alseontrouw 
wesen willen, in ontsach ende dwang te houden, gelijck als op Bouxoende in 
de Manipes met schande ende verlies van volck ende goedt gebleecken is; 
derhalven gemelte gecommitteerde precise ordre gegeven hebben, omme de 
verspreyde macht (’t welck buyten onse kennisse ende last geschietis) weder 
in te trecken, met expres verboth, dat in ’t aenstaende geene extensie van 
garnisoenen ofte fortificatiën meer voorgenomen werde, sonder alvooren 
daertoe speciale last ende ordre van ons becomen te hebben.

Ende dewyle men door extremiteyt van wapenen (’t welck doch niet dan 
groote lasten, onseeckere uytcompsten, horrible bloetstorting, verderff van 
menschen ende landen, hadye ende emulatie van nabuyren, mitsgaders voor
eerst groote verachtering in des Compagnies nootwendich soulaes (den nagel- 
handel) naer hem is sleypende) tegenwoordich niet gedisponeert is den ver
vallen stant in de quartieren van Amboina naerbehooren te restaureren ende 
te versceckeren, ende dat het in aller manieren geradender ende voor de 
presente gestaltenisse van de Compagnie nutter sy te simuleren, hebben wy 
voorsz. gecommitteerde mede gelast ende bevolen, alle vlijt ende industrieus- 
heyt aen te wenden omme door supportabelder middel, by wege van bevre- 
ding, tot beslechtinge van alle gepasseerde misverstanden ende onlusten met 
die van Hittoe, Loehoe, Combello, Lessidy, Erang ende consorten, als onse 
oude bondtgenoten, in termen van nieuwe vruntschap tegeraecken, daerdoor 
de gealtereerde ende verwyderde gemoederen in voorige gerustheyt ende 
pacifique posture herstelt, ende alsoo ’t vervoeren van de nagelen in ’t aen- 
staende mochte voorgecomen werden, soolange niet gedisponeert sijn ’tselve 
anders te beletten.

Achtervolgende U. E. instructie tot de visite van U. E. gouvernementen, 
directien, comptoiren ende residentien in India, bysonder beraemt ende met 
Hollandia becomen, hebben wy voorsz. gecommitteerde mede gelast U. E. 
ordre desen raeckende in gemelte quartieren van gelijcken te bevoirderen 
ende waer te nemen, gelijck U. E. by nevensgaende copie van onse instructie,
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deselve medegegeven, van d’een ende d’ander naerder onderrichtinge sult 
connen becomen, waeraen ons voirder gedraegen.

Van Jamby sijn hier den 15en ende 17en December aengecomen de jachten 
Beverwijck ende de Haze, geladen met 51.007 picol peper; aen geldt ende 
coopmanschappen resteerde by ’t comptoir aldaer noch omtrent soo veele, 
dat ongeveerlijck 150 lasten peper souden connen procureren. Tsedert heb
ben verstaen hoe alles aen peper besteedt was, waerover d’onse 150 a 200 

cleeden met eenich geldt versoucken, gissing maeckende, soo die

aen
\

7.
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)

: pacquen
gesonden werden, dat tegen Mart)" toecomende omtrent 5000 picol peper in 
voorraedt sullen hebben; doch geldt noch cleeden connen derrewaerts seyn- 
den, voordat nieuw secours van Nederlandt ende Choromandel becomen.h

Den oppercoopman van Jamby, Cornelis van der Hoeff, adviseert ons, hoe 
van den coninck van Jamby versocht heeft recompense voor onsen gepres- 
teerden dienst op ’t exploict naer Palimban, maer heeft niet anders connen 
obtineren dan uytstel van betalinge des tols, totdat de coninck antwoordt op 
sijn versouck van nieuw secours tegen Palimban becompt, welcke secours den 
coninck van ons ongetwijffelt met dier intentie versoeckt, als wel weetende 
deselve niet becomen en sal, opdat by onse weygeringh’ oorsaecke mocht 
capteren ons de belooffde vryheyt van toll voor 10 a 12 jaren te ontseggen, 
ofte soo schoon andermael eenich secours sonden, dat hetselve emmers soo

\

r
vruchteloos als ’t voorgaende soude doen slyten ende eventeren, dewyle wy 
voor seecker houden, dat het die van Jamby met die van Palimban in ernst 
niet en meenen ende oock wel vandaer sullen blyven. Door toedoen van 
d’Engelschen sijn voor desen ingeleydt geweest, anders souden diefolye niet 
begonnen hebben. Voor die van Palimban sijn dejambinesen tegenwoordich 
vrywat bevreest. Voor desen hebben d’ onse verscheyden schepen ledich van
daer herwaerts gesonden ende nu versoecken sy andere, soo om de peper 
vandaer te lichten, als om Compagnies volck ende restanten aldaer te mogen 
verseeckeren.

.

1

Onse jachten in ’t vaerwater van Mallacca cruyssende, hadden niet anders 
verricht dan met onse jongste geadviseert is. Primo November sijn van de 
Noort naer Pedra Branca om de Zuydt vertrocken, om op de Maccausche 
navetten daeromtrent te cruyssen.

Vooren is geseydt, hoe hier van Teyouhan ende Japan, Godtloff! wel 
Japan, gecomen sijn de schepen Erasinus ende de Vreede, ’t schip de Vreede heel 

masteloos, sijnde op 5-*- graden by Noorden den aequinoctiael alle de 
over boort geslingert ende in groot perijckel geweest. Hebben door haer
staen
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te wee ten:hoe, d’ Heere sy gelooft, in Firando wel aengecomen waren 
van Battavia ’t schip de Vreede, van Siam de fluyt Edam, ende van Teyouhan 
de jachten Woerden, Heusden ende Westcappel, gelijck mede

:
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Teyouhan, HeusdenjSlooten, Clecn-Heusden, Ouwerkerck, Queda, den Haen 
en de Westcappel.

Met de schepen de Vreede, Woerden ende Heusden sijn van Teyouhan ende 
Battavïa in Firando gebracht 898 picol 62-J catty rouwe Chineesche syde, 
weïck meest vercocht is a 295 ende 300 tayl ’t picol, dat een goeden prijs is 
ende omtrent 80 per cento advance geeft, niettegenstaende de syde dier in- 
gecocht is; resteerde noch onvercocht 165 picol met Heusden gecomen, die 
op hooger prijs gehouden wierde, vermits dit jaergeene fregatten van Maccau 
in Nangesacque gecomen waren.

U. E. sullen voor desen verstaen hebben, hoe seer door de Japanders in 
Teyouhan handelende over d’onse by den keyser van Japan geclaecht was 
van ’t quaedt tractement hun in Teyouhan aengedaen ende dat d’ onse haer 
thol hadden affgevoirdert. Om wech te nemen d’ inconvenienten ende swa- 
richeden, vvelcke hiervan souden mogen ontstaen, is voor desen ordre gegeven 
aen d’ onse in Teyouhan, dat de Japanders om toll niet meer moeyen en sou
den, ende sijn in ambassade aen syne Majesteyt gesonden d’E. heerPieter 
Nuyts, raedt van India, ende den oppercoopman Pieter Jansz. Muyser. Terwyle 
de gesanten van Firando naer Edo reysden, is noch een ander swaricheyt by 
d’ eerste gecomen, namentlijck, alsoo in Teyouhan twee joncquen van Firan
do geweest sijn, is d’een met contentement vandaer gekeert, maer alsoo 
d’ander alle sijn syde van de Custe van China door verhindering van de 
roovers niet heeft connen becomen, noch oock de hulpe onser schepen, soo 
is ’t, dat den capiteyn daervan, Jaffioyo, d’onse te laste leydt, dat zylieden 
’t selve verhindert hebben, ende het met de roovers eens sijn. Om d’onse in 
Japan in d’hoochste indignatie ende swaricheyt te brengen, heeft hy van 
Teyouhan secretelijck met behendicheyt wechgevoert sesthien naturelle van 
’t dorp Sinckan, ende dat door inductie van een van de haren, Dijcka ge- 
naempt, welck onse natie niet gunstich is, maer altijt groote correspondentie 
met de Japanders gehouden heeft. Dese maeckte vijfthien andere jongelieden 
wijs, dat met de Japanders op een advantagie souden uytgaen om hooffden 
te haelen ende binnen thien daegen wederkeeren. In plaetse van opdenroofF 
uyt te gaen, heeft Jaffioyo dese Sinckanders in Nangesacque gebracht ende al- 
daer uytgegeven, dat het ambassadeurs van ’t eylandt Formosa sijn. Den heer 
van den capiteyn Jaffioyo, Phesedonne genaempt, heeft dese luyden als gesan
ten toegemaeckt, geschencken voor den keyser geformeert ende voor haer- 
lieden by syne Majesteyt audiëntie versocht, voorgevende, dat aldaer comen 
om den keyser te besoecken ende versoecken dat haer gelieve een regent te 
geven, alsoo de harde regieringe der Hollanders niet connen verdragen ende 
veel dachten daerover hadden te doen, waermede het schijnt de Japanders de 
souverainiteyt van Teyouhan ende Formosa aen haer [trachten] te trecken.

.
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Soo haest den commandeur de Witt ’t vervoeren van voorsz. 16 Sinckanders 
gewaer wierdtende het disseyn van
in Japan gesonden scbriftelijcke clachte van de vrunden van voorsz. Sinckan
ders, hoe dat haervolck van de Japan ders gestolen ende buyten haer kennisse 
vervoert waren, ernstel ij eken versoeckende, dat gelieven souden te procureren, 
dat weder by haer thuys mochten comen; met welcke actie verhoopt werdt, 
dat het valsch voorgeven van Phesedonne ende synen capiteyn Jaffioyo ge- 
nouchsaem wederleyt sal werden. Doch vreesen evenwel voor groote swa- 
richeyt, alsoo by des keysers raden diesniettegenstaende geresolveert was, 
dat de Sinckanders als ambassadeurs te hove souden reysen ende verhoort
werden, met gelijeke eere als d’ onse, welcke in Edo wel aengecomen warenv/C......
Doch 5eD October passato hadden noch geen acces by den keyser ofte raden 
gehadt, maer wierdt ondervraecht wat actie van souverainiteyt opTeyouhan 
pretendeerden ende wat te claegen hadden over de lieden die daer quamen 
om den keyser reverentie te doen ende de souverainiteyt van haer landt op 
te draegen, daerop geen antwoord heeft ontbroocken; doch wierd soo niet 
aengenomen, off d’ onse vernamen dat haere pertyen mede vrunden te hove 
hadden. D’ uyteomst sal den tijt leeren.

Groote dachten werden van d’ onse gedaen, dat in Firando soo wel als voor 
desen niet getracteert, maer seer onbeleeft ende qualijck bejegent werden; 
off dese mishandelinge alleen van d’ heer van Firando ende de syne comt, 
dan'off het door ordre van ’t hoff geschiet, is ons noch onbekendt.

In Nangesacque werden de Roomsche Christenen uyttermaten hert ver- 
volcht ende vele menschen seer wreedelijck mishandelt ende om 't leven ge
bracht; ’t schijnt^dat voorhebben de Christelijcke religie t’eenemael in Japan 
uyt te roeyen^^y

De voorgaende laeckenen sijn in Japan tegen coper verruylt. Neyenroode 
wenschte datter geen andere gecomen waren; van de nieu-gecomene had 80 
stucx vercocht, ende vreest dat met de resterende lange beset sal blyven, ge- 
lijck mede met eenige andere Nederlandtsche waren, als per missive speciale 
geadviseert werdt ende U. E. by de nevensgaende copie van dien naerder sul
len connen vernemen. Verwacht toecomende jaer geene, ’t en ware 40 a 60 
stucx roode.

Van ’t schip Groeningen werdt geen tydingegehoort. ’t Schijnt dat yeuwers 
op de reyse van Siam nae Japan met alle sijn volck gesneuvelt ende vergaen 
moet wesen.

Om tijtlijck een goede somme geldt van Japan nae Teyouhan te seynden, 
hadden d’onse voorgenomen omtrent 200.000 tayl tegen 18 per cento in ’t 
jaer te lichten; maer alsoo Phesedonne uytstroyde, dewyle d’onse sochten 
geldt op te nemen, dat sulex deden om alle onse middelen uyt Japan te
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etende hoe qualijck te hove stonden/-* 
v IC-' -sijti eenige lieden, die al groote sommen gereedt hadden, affkeerich ende 

wantrouwich gemaeckt, ende soo haest Neyenroode dese uytstroyinge 
nam, is van sijn voornemen affgestaen ende heeft de lieden aen doen seggen, 
dat geen geldt begeerde ende hemselven wel redden soude.

Van Teyouhan* sijn uyt cruyssen gesonden omtrent Lamo ende Pedra 
Tayouan. Branca de jachten Ouwerkerck, Slooten, Cleen Heusden ende Queda,

hebben gants niet verricht, ’t Jacht Ouwerkerck is niet wedergekeert. Van de 
Chineesche roovers hebben verstaen, dat Omverkerek omtrent Maccauw des 
nachts door eenige Portugiesche overrompelt ende verbrant is; achtien cop- 
pen souden daervan gevangen, gelijck mede ’t geschudt becomen hebben, 
sijnde ’t resterende volck alt’samen verongeluckt.

’t Jacht Queda, by d’eylanden Pehou een Chineesche joneque van Manilha 
bejegenende ende door hardt weder onder ’t landt gesedt wesende, sijn van 
haer anekers gespilt, aen de wal gedreven ende beyde verongeluckt, doch 
’t volck gebercht.

Het fort van Teyouhan, nae verstaen, is tegenwoordich in redelijeke def- 
fentie ende versien met 330 coppen. De commandeur de Witt, welcke met 
dit schip nae ’t vaderslandt is overgaende, heeft by provisie, tot de weder- 
comste van d’heer Nuyts uyt Japan, ’t opperste gebiedt bevolen aen den 
oppercoopman Jan van der Hage.

Wat aengact den Chineeschen handel, 860 picol rouwe syde hebben hier, 
gelijck vooren geseydt is, van Teyouhan becomen, ende 898 picol isser in 
Firando gebracht; soo van meer comptanten versien waren geweest, souden 
oock meerder quantitc becomen ende met treffelijeke advance in Japan heb
ben connen vercoopen.

Den handel is voor ons soo naeuw gerestringeert, dat niemant met onse 
natie handelen mach, dan alleen eenenSimsou, ofte die hydaertoelicentieert, 
waerdoor de syde vrywat dier moeten incoopen ende ons gerieff van alder- 
hande waren niet wel connen becomen. Desen Simsou werdt gemeenlijekter 
handt gesteldt aen geldt tot opcoop van 200 a300 picol rouwe syde, ende alle 
de syde, die hv levert, werdt betaelt tegen 142 tayl ’t picol. De syde, die andere 
particuliere op haer risiquo in Teyouhan brengen, werdt betaelt tegen 150 tayl 
’t picol. Terwyle onse jachten in de riviere van Chincheo lagen, wierdt haer 
onder de handt secretelijcken gepresenteert goede partye rouwe syde tegen 
125, jae oock a 115 tayl ’t picol, ende de commandeur de Witt meynt, soo 
men den handel liber ende vry mochten genietten, dat het picol voor 100 tayl 
becomen souden. Tot in de maent Juny 1627 hebben de Chinesen niet willen 
gedoogen datter eenige van onse schepen ofte jonequen van Teyouhan in de 
riviere van Chincheo ofte andere plaetsen op haer custe havenden, doch alsoo

trecken ende door te gaen, als wel we
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naederhandt de Chineesche roovers soo machtich ende sterck geworden sijn,
de Chineesche Zee ende meest alle de

10.
Chi-

neesohe
roovers.

dat genouchsaem meester sijn van 
joncquen op de gantsche custe vernielt ende verbrandt hebben, doende mede 
te lande groote destructie ende rooverye, wordende geschadt sterck te wesen 
omtrent 400 joncquen ende 60 a 70.000 mannen. Den oversten daervan, 
Icquan genaempt, sijnde des Compagnies tolck in Teyouban geweest ende 
stilswygens vandaer vertrocken, heeft hem tot rooven begeven ende in corten 
tijdt soo grooten aenhanck gecregen, dat de regenten van China geen raedt 
wisten om de roovers van haere cust te crygen, hebben sy naer Teyouhan
om assistentie aen d’onse gesonden, versouckende eerstelijck, dat met onse 
schepen de syde selfs uyt de riviere van Chincheo souden halen, alsoo geen 
raedt wisten om die in Teyouhan te brengen; daernae, dat twee schepen in 
de rivier van Chincheo wilden houden leggen, om die voor de roovers te be- 
vryden; voorts, dat hun souden willen assisteren om de roovers t’eenemael 
te destrueren ende verstroven. Tot haer assistentie hebben een goeden tijdt 
twee schepen in de rivier van Chincheo gehouden. Den roover Icquan heeft 
oock langen tijdt goede correspondentie met d’onse gehadt ende ons vrywat 
respect toegedragen, maer heeft eyntelijck sonder ondescheyt genomen al 
wat becomen conde.

Op ’t versouck van assistentie by de Chineesen gedaen, is door d’onse den 
coöpman Simsou te andtwoordt gegeven, byaldien den combon ende toutock, 
dat is de gouverneur van de provintie van Hocheo ende admirael van der zee, 
dese hufpe selfs schriftelijck versochten, ende daerby wilden belooven de 
Chineesen liber ende vry in Teyouhan ende Battaviaje laten handelen, dat 
dan met haere presente macht, sonder hulp van de Chineesche armade (als- 
doen niet meer dan 80 joncquen sterck wesende) souden onderleggen den 
roover Icquan met alle sijn gevolch te verdryven.

De commandeur de Witt, in de riviere van Chincheo by hem hebbende de 
jachten de Vrede, Erasinus, den Haen, Slooten, Cleen Heusden ende 4 jonc
quen met Nederlanders gemant, wierden hem daer door den coopman Simsou 
behandicht twee brieven, d’ eene van den combon ende d’ ander van den tou
tock, daerinne selfs schriftelijck versoecken, dat den roover Icquan met sijn 
adherenten souden willen helpen destrueren ende verdryven, belovende, sulex 
gedaen sijnde, dat dan van haeren coninck ende haer schriftelijcke licentie 
verleent sal werden, dat alle haere onderdanen eeuwelijck vry ende liber met 
onse natie op Teyouhan ende Battavia vermogen sullen te handelen. Op dese 
toesegginge hebben d’ onse voorgenomen de roovers te verdryven, meenende 
dat hetselve lichtelijck te wege souden brengen. Den 6cn November hebben 
d’onse den roover Icquan van 
met voorsz. jachten ende joncquen van Aymoy vertrocken om de roovers om

\
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de Zuydt te soecken. Den 17en November voor deBeerenbaey comende, be
vonden dat in deselve sterck waren 300 a 400 joncquen; terwylen de 
in dese baey besedt laegen, hebben deselve twee uren voor dach verscheyden 
brandtjoncquen op onse schepen affgesonden, met alle haer macht daerop 
volgende. Om debrandtjoncken te wijcken, wierdend’onse genootsaeckt haer 
touwen aff te houwen ende in ruym see te wijcken, een jonck achterlatende, 
die by de roovers gesonden hadden, ende voorts schutgeveer tegen hunlieden 
houdende. Buyten de baey sijnde, liepen de roovers om de Noordt, apparent 
naer Chincheo, daer wel groote schade souden mogen doen, ende alsoo de 
schepen de Vreede ende Erasinus costelijck geladen waren, ende ook tijt was 
dat nae Battavia vertrocken, vonden niet goedt de roovers met de geheele 
vloote te volgen, maer dat de Vreede ende Erasinus naer Battavia souden 
seylen ende d’andere drye, den Haen, Cleen Heusden ende Slooten met de 
drye joncquen haer beste souden doen om langs de custe op te stoppen ende 
haer te voegen in de riviere van Chincheo by de macht van den toutock, midts 
dat de drye jachten daer souden blyven ende de drye joncquen met de 264 
picol syde, welcke Simsou aen de Compagnie leveren most, naerTeyouhan 
souden brengen.

Nae dese misslach heeft de commandeur de Witt aen den gouverneur van 
de provintie van Ilocheo geschreven, hoe de roovers met haer armade ont- 
comen waren, twee schepen nae Battavia gingen ende de resterende jachten 
als joncquen nae de riviere van Chincheo t’sijnder assistentie sondt, ende 
dat om vordere hulpe aen den gouverneur generael naer Battavia souden 
dienen te schryven.

Hoe schoon d' occasie voorcomt om den vryen handel in China te becomen, 
sullen U. E. by mondeling rapport van den commandeur de Witt naerder 
connen verstaen, waeraen ons dienaengaende voirder gedraegen, ernstelijck 
versouckende, dat U. E. gelieven soo haest doenlijck een goedt getal bequae- 

jachten, wel gemonteert, te seynden, met sulcken somme gelts als retour 
China begeeren ende weeten noodich te wesen tot den rijcken sydenhan- 

del van China op Japan. Vooreerst sullen daerin weynich connen doen, alsoo 
’t ons aen geldt, volck ende schepen gebreeckt.

Anno 1626 is van Maniiha naer Formosa geseylt een vloote van 3 gal- 
lioenen, 6 fregatten, 3 galleyen ende 12 Chineesche joncken ofte wanckans, 
voorsien met 500 Spaengiaerden ende 1100 a 1200 Papangers, geladen met 
calck, steen ende andere materialen tot fortificatie noodich. Op Formosa sijn 
hiervan aengecomen een gallioen, ses fregatten, een galey ende vier a vijff 
wanckans. Aen ’tO. N. O. eynde op seecker eylandt in een baey, hebben be- 
gost te fortificeren, maer noch weynich verricht, alsoo wy verstaen de plaetse 
haer niet bevalt ende mede soo ongesondt is, datter wel 250 Spaengiaerden
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ende veel Papangers gestorven, gelijck mede de resterende meest aen de water- 
sucht impotent ende sieck waren. Met d’inwoonders van ’t landt waeren de 
Spaignaerts in oorloch. Van China hadden noch niet dan eenige materialen 
becomen. Door d’ indispositie van haer volck hadden deSpaengiaerden tegen 
d’onse niet connen voornemen, ende tegen haer hebben d’ onse soo veel niet 
te wege connen brengen, dat des vyants plaetse eens van verre besichtichtsy. 
In September passato sijn twee Spaensche galleyen voorby Teyouhan langs 
het riff geloopen, inspectie van d’onse nemende; liepen voorts in Pehou, daer 
drye daegen gelegen hebben, ende voorts vandaer nae haer rendevouz aen t 
O. N. O. eynde van Formosa.

Van de Spaengiaerden, Chineesche roovers ende Japanders werdt Teyou
han dapper gedreycht. Men seydt, dat die van Maccauw soo seer gevreest 
hebben, dat wy haer met hulpe van de roovers souden comen besoecken, dat 
daerover de Chineesen van Maccauw hebben doen vertrecken, ’t welk die van 
Canton soo qualijck hebben genomen, dat Maccauw alle toevoer van victualie 
soo veel mogelijck onthouden. D’Almogende wil d’onse in Teyouhan be
hoeden, ende geve dat van U. E. sulcke secourssen mogen becomen, dat des 
Compagnies saecken tot gewensten standt mogen geraecken. ,,

*■ D’onse meenen, dat door verhinderinge van dese roovers dit jaer geene 
joncquen van Chincheo tot Battavia sullen comen. Doen ’t schip de Vreede 
van Firando met 78.000 realen van 8ten swaerte in silver in Teyouhan aen- 
quam, waren d’onse aldaer aen seeckere Chinesen over geleverde sydeschul- 
dich de somme van 60.000 realen van 8tcn. Dies niettegenstaende, op hoope 
dat haest ander secours van Jappan souden becomen, vonden goet 70.000 
realen opnieuws aen Simsou in Chincheo te behandigen om weder aen syde 
te besteden ende deselve mede nae Battavia met d’ eerste schepen te voeren; 
doch niet meer dan 81-J- picol hadden in haest daervan becomen.

Tsedert onse jongste sijn andermael van d’Engelschen geinsinueert ge
worden, hoe van meyninge waren drye schepen naer Bantam te seyndcn 
ende den handel alleen volgens haer conincks last te versoccken. Wy hebben 
daertegen geprotesteert ende andermael vele redenen, gelijck als voordesen, 
tot affstandt van soo schadelijcken voornemen bygebracht, doch sijn evenwel 
daermede op 29en November voortgevaren.

Wy hebben neffens haer twee schepen boven de drye, de wacht voor Bantam 
houdende, derrewaerts gesonden ende den advocaet fiscael Willem Wijntges 
gecommitteert, om d’Engelschen andermael van haer voornemen te dissua- 
deren, met ordre, soo met geen redenen van haer voornemen te bewegen 
waren, maer onderstonden nae landt te gaen, dat hun sonde laten varen onder 
insinuatie, dat hoewel wy haer in haer onrechtmatich ende schadelijcl 
nemen alsnu geen empeschement begeeren te bieden, noch te de requisite

3 *
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middelen tot weerhoudinge van ’t selve in ’t werck te stellen omme d’ hostile 
feytelicheyt tegen soo nabuyrige natie ende met ons in plicht van religie soo 
nae verbonden, soo veel mogelijck te myden, ende te sien wat middelen noch 
by occasie ende verloop van tijt tot eenparicheytende vreedein ’taenstaende 
souden connen werden gevonden, dat evenwel dese haere vreedige en trance 
tot Bantam de Nederlantsche Compagnie in geenen deele prejuditieren sal 
omme deselve t’allen tyden als sulcx mocht goedtvinden te beletten ende aff 
te snyden, met vorder protestatie, dat alle schaden, lasten, interesten ende 
onheylen, welcke de Nederlandtsche Compagnie daerby sal comen te lyden, 
loopen ende redunderen sullen tot laste der gecommitteerde Engelschen alhier 
ende haer eerw. principalen in Engelandt, ende eyndelinge met reserve van 
actie op alsulcken portie in de peper, welckejpy d’Engelsen tot Bantam soude 
mogen werden verhandelt, als de Necjerlandtsche Compagnie daervan ver
mogens ’t contract is competerende./*wv

De drye Engelsche schepen van Battavia nae Bantam vertreckende, in 
plaets van d’ordinary vlagge die gewendt sijn te gebruycken, hebben een 
vlagge met des conincks wapen van de groote stenge laten waeyen, quan- 
suys comende als conincklijcke gesanten ende niet als ordinarie cooplieden. 
Soo haest voor Bantam quaemen, sijn nae landt gevaren, ende is daertegen 
van onser syde door den fiscael Wijntgens geprotesteert, als per nevens- 
gaende acte.

De coninck van Bantam selfs quam niet te voorschijn, maer aen pangoran 
Gabangh hebben sy overgelevert eene missive van syne Majesteyt van Enge
landt, met een schenckagie daer beneffens, waeronder d’effigie van syne 
Majesteyt was, die se seyden hun expres bevolen hadde derrewaerts te gaen 
om den handel te versoecken, opdat daerover van de Nederlanders niet ge- 
molesteert ofte verhindert souden werden. De missive ende schenckagie is 
van pangoran Gabang aengenomen ende d’Engelsche natie den handel ver- 
gundt. By provisie is haer van des conincks wegen tot wooninge huysinge 
gegeven, alwaer tegenwoordich residerende sijn, uytgevende, dat veel peper 
coopen willen, d’een ende ander radende geen peper meer naer Battavia te 
brengen, gel ij ck oock niet geschiet is tsedertsy tot Bantam geweest sijn. Door 
verscheyden Chineesen hebben verstaen, ende werdt ons oock door Abdul 
Salam, weger van den coninck van Bantam, geschreven, hoe d’Engelschen 
daer gecomen waren ende den coninck van Bantam haer assistentie tegen ons 
gepresenteert hadden, seggende soo den coninck van Bantam op Battavia yets 
wilde voornemen, dat hem helpen souden. Voor Bantam leggende, hebben 
d’ onse selfs gesien dat d’ Engelschen aldaer aen landt brachten eenige cas- 
sen met musquetten, veel harnassen ende stormhoeden, met eenige pacquen 
cleeden. Geldt sijn wy verseeckert dat niet en hebben, waerover wy meenen



p"

6 Jan. 1628.76

seecker te wesen, dat voor dees tijt liever gesien hadden, dat hun hadden 
hindert naer Bantam te gaen, omme d’actie naer Engelandt te seynden, ge- 

den haren oock rondtuyt seggen. Wy verstaen dat eenige

ver-

lijck eenige van
weynige peper aen boordt brengen; offdie voor wapenen oft cleeden becomen, r:

sullen met der tijt wel vernemen.
Ten aensien door die van Bantam een langen tijt niet sonders tegen Bat- 

tavia voorgenomen is, gelijck U. E. met voorgaende missive geschreven heb
ben, ende dagelijcx veel peper door de Chineesen ons wierd’ aengebracht, is 
by d’E. heer generael Coen opsijn aencomste alhier den raedt voorgedraegen, 
oft niet geraden ware ter occasie van syne nieuwe aencomste eene beseyn- 
dinge aen den coninck van Bantam, met een tamelijcke vereeringe te doen, 
met simpele geluckwenschinge ende aenbiedinge van renovatie van oude 
vruntschap, sonder anders, omme te sien off men by wege van dien yets goedts 
tot bevredinge soude connen verrichten. Den raedt is daertoe wel genegen 
geweest, als sijnde sulcken saecke daerin geen swaricheyt conden sien, ende 
syne E. is door Simsuan, Chinees coopman tot Bantam, te meer daertoe be- 
weecht, vermidts deseive continuelijck tot dese beseyndinge groote instantie 
gedaen ende hardt aengehouden heeft, ons verseeckerende, dat tot Bantam 
goedt gehoor ende liber acces souden obtineren; dat den coninck ende de 
grooten anders niet en wenschten dan d’ occasie ende gelegentheyt te be
comen omme met ons in goede vruntschap ende correspondentie te mogen 
geraecken, vastelijck affirmerende voor seecker te weeten, dat sy sochten 
haeren staet met onse hulpe tegen d’ ontsachelijcke macht van den Mattaram 
te verseeckeren. Doch alsoo ondertusschen eenige spien in Battavia gevangen 
wierden, daerdoor verstonden datter te water ende te lande tegen Battavia 
yets groots soude voorgenomen werden, ende om andere consideratien meer, 
als sijnde een saecke die sulcken haest niet en vereyschte, is dese onse ge- 
negentheyt naer gebleven, totdat d’Engelschen tot Bantam gegaen sijn; ende 
alsoo den coninck van Bantam door voorsz. Simsuan onse genegentheyt van 
eersten aff hadden laten weeten ende door denselven gestadich om met de 
beseyndinge voort te varen aengemaent wierden, is eyntelijck by ons gercsol- 
veert met de beseyndinge voort te varen; hebben 't selve den Engelschen 
president doen aendienen ende versocht offyemant gelieffde neffens d’ 
te seynden, dat het ons aengenaem soude wesen, alsoo niet van meyninge 
waren ons van d' unie te separeren, ofte yets tot haer naedeel voor te nemen, 
daerop hy antwoorde, dat niemant neffens ons begeerde te seynden, maer 
dat door den synen weDvernemen soude ofte yets tot haer nadeel ende pre- 
juditie onderstondeny'
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goede suitte, beneffens een schenckagie voor den coninck, sijn soone, item 
pangoran Gabang ende den tommogon. Soo haest tot Bantam quaemen, 
wierdt haer audiëntie verleent. De coninck, welcke d’Engelschen tot dien tijt 
toe noch niet gesien en hadden ende nu nevens d’ onse mede compareerden, 
quam selfs buyten. Van Hazel heeft onse geschencken overgelevert, de co
ninck van Bantam aendienende, d’E. heergenerael Coen nieuws uytHollandt 
gecomen was, met die meyninge, omme d’ oude vruntschap met syne Majes- 
teyt te vernieuwen, waerover niet hadde connen naerlaten syne Majesteyt te 
begroeten ende dese cleyne vereeringe te doen, daermede syne goede affectie 
ende genegentheyt bethoonende. De schenckagie wierd’ aengenomen ende 
van den coninck geantwoordt dat het hem seer aengenaem was, waermede 
gelicentieert wierden, sonder dat voor dien tijt meer gesproocken wierde. 
Daernae sijn by des conincks soone, pangoran Gabang ende den tommogon 
geweest, welcke de vereeringe mede aennamen, sonder dat in redenen, ver- 
haelens waerdt, conden geraecken, offoock andere mochten spreecken. D’En
gelschen hielden haer oock soo vreemt, dat niet alleene d’ onse niet en sprae- 
cken, maer selfs niet eens wilden off dorsten aensien.

Terwyle dese onse gesanten tot Bantam waren, sijn van den coninck van 
Bantam andere gesanten nae BattavjtLgesonden ende is ons door die van 
Bantam, soo ’t schijnt, oock met kennisse van d’Engelschen, een geheel ander 
wellecomste bereydt, daer weynich op verdacht waren ende d’onse tot Ban
tam op d’ uytcomste van haer boos voornemen getrayneert wierden.

’t Is gebeurt, dat den 24slen December van Bantam totBattaviaaengecomen 
sijn vijfftingans met omtrent 40 Javanen, inhebbende omtrent 150 picol peper 
ende eenige andere snuysteryen, dewelcke naerdat aen den boom gevisiteert 
ende al haer geweer, 'soo men meende, overgegeven hadden, binnen gecomen 
sijn ende dicht aen de brugge van ’t Casteelspleyn, daer syne E. met sijn ge- 
volch dagelijcx passeren moet, plaetse genomen hebben. Ondertusschen dat 
hier met haer vaertuych lagen, is syneE. eerst tegen den avondt van eenige 
Chineesen gewaerschouwt, hoe gemelte Javanen wel van eenich quaet voor
nemen souden mogen sijn. Syne E. insiende ’t perijckel, welcke daerin gelegen 
was, soo men in den laten avondt motie tot derselver apprehentie ofte ver- 
seeckeringe maeckte, vondt goet de wacht welcke gewoonlijck aen voorsz. 
brugge gehouden werdt, buyten ordinaris te laten stercken, omme den vol
genden morgen met des te meerder securiteyt op derselver verseeckeringe 
ordre te stellen; welcke versterckinge van wacht, soo’t schijnt, de Javanen 
omsichtich heeft gemaeckt, dat haer boos voornemen wel mochte ontdeckt 
ende aen den dach gecomen sijn, in voegen dat daerdoor met vreese inge
nomen sijnde, des middernachts, omtrent 
ende crissen uyt de prauwen begeven hebben, stellende haeren cours door de

ure, hun met haer pieckeneen
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Heerenstrate nae de brugge over de groote riviere leggende, om alsoo t ont- 
gelijck oock geschiedt is, hebbende alvoorcn de drye schiltwachtencomen,

welcke omtrent haer vaertuych gestelt waren, overrompelt, een derselver ge- 
doot ende d’ander twee swaerlijck gequetst, vermoordende cnde quetsende 
voorts al wat hun in den wege tegen quam, in voegen datter in de furieseven 
Nederlanders ende een swart dootgebleven ende bovendien noch eenige bor-

van den haeren niet meer alsgers deerlijck verwondet sijn geworden, sijnde
een gebleven.

Dienselven nacht hebben haer eenige van de Javanen, welcke hier onder 
bescherminge eenigen tijt geresideert hadden, hun met vrouwen endeonse

kinderen mede op de loop begeven, welck men ongetwijffelt presumeert van 
den geintendeerden aenslach eenige kennisse gehadt moeten hebben, vree- 
sende mede ontdeckt te worden.

’s Anderen daegs, ’s morgens den 25en, op Kersdach, sijn twee andere tin- 
gans met omtrent 20 persoonen van Bantam aengecomen, die gehouden 
wierden gevolch van voorsz. geselschap te sijn, waerover syne E. eerst voor 
de predicatie, ende ten tweeden mael nae de predicatie ordre gegeven heeft, 
dat men deselve met goede verseeckeringe wel nauw soude doen visiteren. 
Om geen onschuldige t’ offenderen, is deze visitatie met sulcken scrupule off 
cleen bedeneken onderleydt, dat de Javanen metbehendichcyt aen den boom 
haere wapenen in handen cregen, aen landt sprongen, een van d’ onse door- 
steeckende ende twee quetsende, langs strandt wechloopende, met verlies 
van twee van den haeren, die op de plaetse doot bleven.

Nae dit ongeval, ofte om beter te seggen, de misslach van ’t verradersch 
voornemen, wierden condich, datter 2 a 300 prauwen opseeckerexploict van 
Bantam naeBattavia vertrocken waren ende haer onderweegh aen d’ eylanden 
onthielden, gelijck mede dat [met] 40 tingans in de rivier van Ontong Java 
2000 mannen gebracht waren, waeraen dat scheen alsnu voorhanden te wesen 
de generale tocht, welcke die van Bantam overlange te water ende te lande 
op Battavia voorhadden, dat groote schrick ende vreese onder d’ ingesetene 
van Battavia, maer insonderheyt onder de Chineesen veroorsaeckt heeft.

Terwyle dit tot Battavia geschiede, waren onse gesanten in de schepen voor 
Bantam nae d’ occasie om in verder gespreek met die van Bantam te comen, 
gelijck mede nae ordre wat vorder in de saecke te doen hadden

13.
De

Kerstdag.

I , van ons ver
wachtende. Interim wierden door een Chinees gewaerschouwt, dat sy den 
gouverneur generael souden aenseggen op sijn hoede te willen wesen, alsoo 
een aenslach op sijn E. voorgenomen was, welcke op Kerstdach ofte Sondach, 
als met de raden nae de kereke ofte t’ ’savonts ten huyse 
van

van den capiteyn
de Chineesen soude gaen, in ’twerek soude gestelt werden. Doch dese 

waerschouwinge geschiede te Iaet, devvyle de bestemde tijt al verloopen was/;
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\\ ‘Vernamen oock corts daerop van d’Engelschen, dat tot Bantam eenige Ja
vanen, die op den tocht in Battavia geweest waren, een dooden ende eenige 
gequetsten medebrachten, uytgevende dat den gouverneur generael Kers- 
dach, soo uyt de kercke quam, gequetst ende de huysinge aen de VVestsyde 
van de riviere vernielt ende geraseert hadden; waeraen genouchsaem voor 
seecker vernemen ende bespeuren, gelijck nu by velen geseydt werdt, datby 
die van Bantam voorgenomen is den gouverneur generael ende raden met 
de voorneemste hooffden te doen vermoorden ofte om te brengen, ende op 
de verslagentheyt, welcke sulcken moordt soude veroorsaecken, yeuwerseen 
inval op ’t casteel ofte stadt Battavia te doen. De Chineesen seggen datterop 
dese moorderye groote premie gestelt soude wesen, namentlijck, soo svne 
E. van een Engelsman gedoot werdt, dat 2000 realen van 8en daervoor soude 
genietten, ende soo een Javaen sulcx effectueerde, dat die de digniteyt van 
een quiey dipathi soude obtineren. Godt sy gelooft dat het haer voor dces 
tijt gemist is; hoopen in toecomende op diergelijcke aenslagen soo veel mo- 
gelijcken nauwer te letten.

D’aenslach is soo beleydt geweest» dat byaldien deselve door Godes ge
nade bvgeval niet ontdeckt ware geworden, die van Bantam met intelligentie 
welcke gehadt hebben met de Javaenen tot Battavia residerende, een seer 
groote moorderye in de stadt souden hebben aengerecht ende deselve, des 
Godt lange genadelijck gelieve te verhoeden, t’eenemael ofte ten meerderen 
deele gedestrueert-ende verbrandt hebben.

Off het met kennisse ende raedt van d’Engelschen voorgenomen sy, is Godt 
bekendt; soo veel isser aen, dat wel seecker weeten die van Bantam geen ken
nisse van onsen Kersdach dan door d’Engelschen connen hebben. Van d’eene 
nacht tot d’ander hebben tot Battavia ’t vervolch van desen aenslach verwacht 
ende sulcken ordre ter deffentie gestelt, als doenlijck is geweest. In ’t casteel 
bevonden ’t garnisoen 275 coppen sterck ende ’t selve aen dezeecandtt’ene- 
mael open; in alles seven busschieters, die 34 stucken te bewaren hadden, wijdt 
ende sijdt van den anderen staende. De stadt bracht in wapen 200 coppen 
ende was versien met 57 soldaten, op drye reduyten ende aen den boom ver- 
deylt, welcke souden moeten besetten endedeffenderen ’t circuit van de stadt, 
groot sijnde met propere gangen een groot ure gaens; waeraen U. E. consi-_ 
dereren connen, in wat staedt Battavia is ende hoe het gaen soude, soo de 
vyant sijn voornemen couragieuselijck hadde derven vervolgen, ’tls waer, dat 
machtich genouch sijn om het bolwerck de Diamant te houden ende daer- 
mede alle ’t geweldt van den vyant te weclerstaen, maer wat soude het de 
Compagnie helpen, als de stadt (des Godt verhoede) gedestrueert, ’t volck 
vermoordt, verstroyt, de goederen ende provisien vernielt wierden. De Chi- 
nesen sijn in de stadt wpl 3000 coppen sterck, maer in verscheyden alarmen

\£-
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Uhebben gesien dat geen couragïe hebben om weer te bieden, maerhun alleen 

met de vlucht soecken te salveren. Van de schepen hier ter reede leggende
volck becomen, alsoo alle daervan seer onvoor-

f
connen geen assistentie van 
sien sijn, gelijck U. E. by neffensgaende register connen sien, dat op 17 sche
pen, daeronder ’t schip Vzanen, niet meer dan 571 coppen, soo gesonde als 
impotente sijn, daeronder mede begrepen sijn 28 timmerlieden op Onrust 

Voor desen troubel waeren aen de Westsyde van de rivier vele erven uyt-

)

1
;gedeelt ende affgeroyt, op vele straten veel nieuwe huysen begonst, maer 

dewyle de stadt aen die syde noch heel open is, blijft dese nieuwe aenbouw 
steecken ende heeft meest al het volck aen de YVestzyde van de riviere haere 
wooningen verlaten, etc. D’Almogende wil Battavia voor alle ongeval be
hoeden !

Dit hebben alsoo wat breede geextendeert ende verhaelt, opdat U. E. sien 
mochten, wat men in tijt van noot met soo een handtjen vol volcks tot noot- 
wendige deffentie soude connen verrichten, ende U. E. dienvolgende geani- 
meert ende gestijft mochten werden uwen benoodichden ende machteloosen 
staet alhier, sonder langer versuym ofte uytstel, met ruymer endeonbecrom- 
pener secours van volck op ’t spoedichste te secunderen, ’t welck wy vaste- 
lijck vertrouwen by U. E. niet langer in de windt geslaegen, maer ons de hel
pende handt mildelijck geboden sal werden, daerop ons verlaten.

By dese gaet een lijste van de navale macht, welcke de Compagnie tegen- 
woordich in India is hebbende, sijnde soo groot als cleen in alles 61 stucx. 
Onder alle dese isser niet een dat bequaem is om retouren naer ’t vaderslandt 
te brengen, ende daer is oock niet meer als een schip, te weeten Uytrecht, 
’t welck bequaem sy om eenich sonderling exploict te water te doen, off oock 
notabel gewelt te wederstaen, want andere, die voor desen hiertoe gedient 
hebben, affgevaren ende gesleeten sijn.

In November passato, even op den selfden tijt als d’ Engelschen voornamen 
naer Bantam te gaen, hebben sy haere factorye in Japare doen lichten, alsoo 
’t schijnt daer weynich negotie voor haer omgingh.

14.
Navale
macht.

Hier behouden noch over aen de cant van 35.000 sacken peper, te weeten, 
4200 picol Bantamsche ende 13.300 picol Jambische ende Priamansche peper, 
om t’syner tijt naer Persia, ’t vaderslandt ende elders geemployeert te worden.

Tot een besluydt, E. heeren, connen wy niet naerlaten U. E. andermael te 
kennen te geven den grooten noodt van volck, schepen ende capitael, daer-

15.
Behoefte 
aan volk,
schepen inne U. E. staet hier in India tegenwoordich is, die in der waerheyt door 
kapitaal. schaersheyt van deselve merckelijcke verachteringe lijdt ende apparentis, 

tensy U. E. denselven naer desen, volgens ons vertooch, promptelijck 
reren, soo vervallen ende verachteren sal, dat de Generale Compagnie in 
Nederlandt de nae-smerdt

secou-

dien wel lange mocht aenhangen, eer sy devan

i
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swaricheyt daernaer weder sal connen boven comen. Tegenwoordich resteren 
ons by ’tcomptoir alhier niet meer als 62.000 realen van 8tcn, te weten 20.000 
in spetie ende 42.000 realen in Nederlandtsche munte, daervoor de Neder- 
landtsche retouren voor ’taenstaende jaer geprocureert, mitsgaders den rij- 
cken Chïneeschen handel,sal moeten gaendegehoudenendevervolchtwerden.

Met dit schip gaet over voor opperhooft de persoon van GerritFrederixz. de 
Widt, welcke tsedert ’t overijlden van den gouverneur Martinus Soncksaliger 
’t commandement over 'tfort in Teyouhan ende de directie van U. E. comp- 
toir ende voorderen ommeslach aldaer met goedt contentement tot noch toe 
waergenomen ende bedient heeft. Ingevalle gemelten persoon nae desen re
solveerde andermael sich in U. E. dienst te laten gebruycken, gelieven U. E. 
denselven voor gerecommandeert te houden, alsoo ’t een jongman van groote 
apparentie is, daervan U. E. treffelijcken dienst souden connen trecken, ge- 
lijck daervan in de bevoirderinge van verscheyden diensten geduerende sijn 
aenwesen in India, ende insonderheyt in sijn commandement op Teyouhan, 
genouchsaeme preuven heeft gegeven.

Soo d’Engelsen alhier voorgeven, souden sy binnen acht a thien dagen 
nae desen twee schepen volladen met peper, te weeten de Maurits ende den 
Eagle, naer Engelandt depescheren ; off ’tselve alsoo sal uytvallcn,"sal ons 
den tijt haest leeren.

Hiervooren is verhaelt, hoe die van Bantam een verraderschen aenslachop 
den persoon van den gouverneur-generael ende de principaelste hooffden 
alhier, mitsgaders op de stadt Battavia, voor souden gehadt hebben, ende 
hoe deselve door Godes genade ter goeder tijt ontdekt is geworden. Tsedert 
vernomen sijnde hoe een menichte Javanen, wel 5 a 600, nae gegist werdt, 
sterck sijnde, hacr tegen 'tZuydteynde van de stadt over de groote riviere, 
omtrent een canonscheut in ’tbosch gelegert hadden, sonder dat by deselve 
yets ten principalen geattenteert wierd, als dat haer soo nu ende dan by nacht 
ende ontyde aen d’Oostsyde van de riviere met cleene partyen, soo op den 
Heerenwech als omtrent Compagnies coestal ende in de thuynen daeromtrent 
verthoonden, ongetwijffelt op ’t vervoeren van T bestiael toeleggende, ge
duerende welcke legeringe ende excursïen de borgerie soo buyten als binnen 
in groote vreesesittcnde, insonderheyt de Chineesen, die haer bykans t’eene- 
mael van alle ordinary handtwerck ende bouwery onthielden ende als stil 
satcn, verwachtende alle uren overvallen ende geslagen te werden; goetge- 
vonden hebben,omme van des vyants gelegen thej't ende stercktenaerderken- 
nissete mogen becomen ende de vreesachtige borgerye wat couragie te geven, 
den 3cn deser 100 coppen te voet ende 20 te paerde van ’t garnisoen alhier in 
't velt uyt te setten, met ordre, dat het paerdevolck vooruyt soude gaen om 
den vyant t’ ontdecken, ende 't voetvolck haer in twee trouppen daeromtrent
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soude verdeelen, om de ruyterye in cas van disadvantagie promptelijck te 

secunderen; waerop gevolcht is, dat het paerdevolck den vyant on-
-j. mogen

verhoets, soo ’t schijnt, op sijn legerplaets betrappende, couragïeuselijck op 
deselve is aengevallen, doende vijfif, ses scharges daerop, in welcke schermut- 
seringe van ’s vyants syde, nae geseydt werdt, 20 a30 dootgebleven sijn ende 
ongetwijffelt noch meer soude gesneuvelt hebben, soo men ’t voetvolck mede 
geordonneert hadde aen te vallen, ’t welck om onse presente schaersheyt van 
volck niet dorsten avontueren. Van onser syde is de capiteyn van 't garnisoen1 !\ geduerende de voorsz. handtsgemeenheyt gequetzt geworden ende maereen 
soldaet dootgebleven. Den vyant verliet sijn legerplaets ende retireerde sich 
op sijn voordeel diepper in ’t bosch. Op den middach nae dit gevecht hebben 
vernomen, dat ongeveer 37 praeuwen van de West comende, by claren dage 
hun onder scheuts van ’t casteel geanckert hebben voorde rivierevan Ancké, 
met intentie, soo men presumeert, om den vyant secours van volck ende 
vivres toe te brengen.

Siet eens, E. heeren, tot wat een extremiteyt ende desolatie U. E. colonie 
alhier, welcke alreede in soo wenschelijcke termen van progres was staende, 
door U. E. deffectueusheyt van requisijt secours van volck tot maintenue van 
dien te seynden, geschapen staet te vervallen. Door loutere onvermogentheyt 
moeten den vyant soo dicht op den neuse gedoogen ende toelaten, dat in 
spijt van ons met sijn vaertuych soo onder de oogen heen ende weer comt 
derven braveren, sonder dat in de tegenwoordige conjuncture daertegen de 
minste resistentie connen bieden. Waer sal ’t heenen, by soo verre de zee
steden om d’Oost van Java gelegen (welcke altsaemen van desen aenslach 
kennisse hebben), den vyant, daermede sy ongetwijffelt intelligentie houden, 
toevallen ende ons gesamender macht op ’t lijff comen sacken; soud’ het wel
licht met de stadt, daervan wy qualijck ’t vierendeel machtich sijn te besetten, 
ende dese onse bloeyende republijcque niet t’ eenemael uyt ende gedaen sijn, 
sondereenigehoopevan redres in ’t aenstaende? Daerom, E. heeren! connen 
niet naerlaten U. E. ander ende andermael op ’t alderhoochste aen te manen 
ende te recommanderen, dat insiende onsen presenten hoogen noodt, U. E. 
gelieven doch tot renforcement van de languissante constitutie van U. E. 
staedt, soo hier als over gants India, ons de requisite secourssen van volck, 
beneffens geldt ende schepen op ’t spoedichste toe te laten comen, sonder 
eenigebenigneinterpretatien plaetse te geven, van dat de saecke plausibelder 
succes als wy duchten sal connen sorteren, ende daerop ’t nootwendich 
laes ende hulpe langer, totdat het eyndeling te laet mocht werden, te diffe-

!

sou-

reren.
Primo January is hier van Siam gants ledich aengecomen ’t jacht Nera, 

eenige vrylieden toebehoorende, waerdoor verstaen, hoe in Siam den rijs
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uytermaten dier was ende gants niet toegelaten wierd eenïge uyt te voeren, 
vermits ’t gewas ’t voorleden jaer gants qualijck geslaecht was, sijnde den rijs 
door ’t hooge water meest verdroncken. ’t Nieuwe gewas stondt schoon ende 
d’ onse verhoopten dat door sonderlinge gunst ende faveur des conincks t’ons- 
waerts, licentie becomen souden om ’t schip de Cameel te laden. Item arriveert 
op dato van de cruyssende vlootein ’t vaerwater vanMallacca ’t jacht Victoria 
dat onderwegen Jamby aengedaen heeft. Wy verstaen dat van Maccauw aen 
Poulo Timon gecomen waren 9 navetten; van Mallacca waren haer tegemoet 
gesonden elff fusten, nieuws van Goa gecomen, met veel ander cleen vaer- 
tuych om de navetten t’assisteren ende convoyeren, daerop vijff van onse 
jachten sijn cruyssende. Haer wedervaren sal den tijt leeren.

4en ende 5en January voorsz. zijn hier aengecomen, te weten van Siam ’t 
jacht de Cleene Hoopey niet dan een weynich olye medebrengende, ende van 
de custe van China een van de vier conincks joncquen, welcke met den com
mandeur de Witt van Chincheo gevaren waren om de Chineesche roovers te 
verdryven.

Hiervooren is gesegt, hoe de jachten den Haen, Slooten ende Cleen Heusden 
met de drye conincks joncquen, daerop 60 Nederlanders, naedat de Beeren- 
baey hadden moeten ruymen, door den commandeur gesonden waren om 
weder naer Chincheo op te stoppen; doch omtrent Lamo gecomen sijnde, 
rescontreerden aldaar soo grooten macht van roovers, dat onder de wal niet 
dorsten blyven, noch nieuwers anckeren, door vreese dat van de joncquen 
souden mogen overvallen werden ende de jachten eenige branders op ’tlijfF 
mochten crygen, gelijck de roovers onderleyden; daerover genootsaecktwier- 
den t’zeewaert te houden, alwaer comende, cregen soo harden windt ende 
stroom tegen, dat al te samen verdreven sijn. ’t Jacht den Haen is aen Bar- 
buquet by de cruyssende jachten gecomen ; van Slooten ende Cleen Heusden 
hebben geen seeckere tydinge; werdt gepresumeert, dat aen de vaste cust 
boven d’eylanden van Maccauw souden wesen. Van de tweede joncks be
houdenis is goede hoope, doch de derde werdt gevreest, vermits oudt ende 
leek was, in ’tonweder gebleven ende gesoneken te sijn. De vierde, welcke by 
de roovers in de Beerenbay tot onderhandelinge gesonden was, is al ’t volck 
van de roovers dootgeslaegen, uytgesonclert vier Nederlanders, die men seydt 
landewaerts in gevlucht te wesen, in voegen, dat tegenwoordich niet een schip, 
jacht nocht joneque in Teyouhan, noch op de gantsche custe van China sijn 
hebbende, ende de roovers t’eenemael meesters van de zee sijn, soodat ons 
volck op Teyouhan van de custe van China affgesneden is ende gelijck als op 
Teyouhan in haer fort beslooten ende belegert sijn, belast met 60.000 realen 
aen schuit, daervooren U. E. de zyde met dese toegesonden werdt.

In Siam was van Firando aengecomen de fleuyt Edaih(welcke met 40.000
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realen aen silver naer Teyouhan gesonden was, maer is ’t landt misgedreven; 
heeft in Siam gelaten 20.000 realen in silver, tot procnre van herttevellen etc. 
In compagnie van voorsz. Clecn Hoope is gemelte fluyt van Siam vertrocken ; 
sijn in de straedt van Palimban van den anderen geraeckt, ende werdt hier 
alle uren verwacht.

Teyouhan is van al sijn vaertuych ontbloodt, gants onvoorsien van geldt; 
Besluit, daer is een nieuw onervaren hooft. De Chineesche roovers sijn meester van 

de zee ende hebben de custe van China besedt, soodat wel noodich soude 
vvesen dat met den aldereersten een goede vloote met een groote somme gelts 
derwaerts gesonden wierde. Geldt, als vooren geseydt is, hebben in Battavïa 
gants weynich, ende van volcksijn soo qualijck voorsien, dat niet machtich 
sijn van de lant-syde van Battavia te verdryven 5 a 600 Javanen, noch van de 
zeecant 30 a 40 Bantamsche prauwen, die ons voor de stadt braveren. Wat 
dit worden wil, is de lieve Godt bekendt.

Werdt mede seer gevreest, datter dit jaer geene joncquen van China in 
Battavia comen sullen, welck de commercie ende incomsten alhier, beneffens 
den troubel van oorloch, vrvwat verminderen sal.

Nae verstaen, souden d’Engelschen tot noch toe binnen Bantam niet meer 
als 150 picol peper becomen hebben, ende nae sy voorgeven, souden binnen 
een maent nae desen twee schepen,ite weeten den Maurits ende den Eagle, 
welcke t’samen ruym 300 lasten mogen voeren, naer Engelandtdepescheren. 
Tegenwoordich hebben sy by den anderen 175 lasten Jambise peper; ’t 
mancquerende tot affladinge gemelter schepen sullen noch van Jamby ofte 
Bantam moeten becomen.
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In ’tcasteel Battavia, ady 6en January anno 1628.
. ... .«7

U. E. dienstwillige
J. P. Coen.
Pi ETER VAN DUYNEN.>

Antonio van Diêmen. 
J. de Meester.

— 13 JAN. 1628. — L L II ongefolieerd. 
(PER VIANEN).■i

Naedat ’t schip Vianen tot bevoirderinge van sijn geïntendeerde reyse naer 
’t vaderslandt den 6en deser van hier vertrocken ende omtrent Pulo Painjang 

gestijfd, voor Bantam gecomen was, is ’t selve van een travade beloopen ende daerby
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soo ra nek bevonden geworden, dat d’ overhooiTden van dien nietraedsaem 
oordeelden hun daermede t’ zee te begeven, maer gesamentlijck verstonden 
naer Battavia te keeren, om ’t selve met meerder last van cooper te styven, 
welcken volgende wy dadelijck op sijn wedercompste de saecke in conside
ratie van d’oudtste ende gequalificeerste schippers hier ter reede geleydt 
hebben, welcke met eenparige stemmen goetvonden, dat men tot styvinge 
van ’t schip daerinne noch 40 lasten cooper laden soude. Doch alsoo gemelte 
overhooffden verstonden dat met geseyde quantité den oirboor van ’t schip 
niet conde verschaft werden, hebben' andermael daerover ’tadvijs van voorsz. 
schippers gevoirdert, welcke eenstemmich verstonden geensints geraden te 
wesen meerder quantité cooper op eenplaetse tehoopen, ende dat het sonder 
groot tijtverlies niet doenlij’ck soude sijn ’tschip t’eenemael t’ ontlossen, omme 
de geeyschte quantité cooper over ’t geheele lichaem van dien naer behooren 
te distribueren ende verdeelen, in voegen dat wy met advis als vooren goedt- 
gevonden hebben, ’t schip Vianen met styvinge van 40 lasten cooper ander
mael naer ’t vaderslandt te depescheren. Godt Almachtich gelieve U. E. ’t 
selve ter bequamer tijt in salvo toe te laten comen!

Wat veranderinge in ’t overgaende cargasoen met gemelte schip geschiedt 
sy, sullen U. E. per neffensgaende facture sien connen.

Tsedert ’t eyndigen van onse neffensgaende, is hier ’t schip Edam van 
Firando ende Siam wel aengecomen. Door de coopman van ’t jacht de Cleene 
Iloope was ons geseydt, dat van Firando voor Teyouhan daerinne gescheept 
was 40.000 realen van 8en swaerte in Japons silver, doch hebben nu verstaen 
datter niet meer dan 22.000 realen in geweest sijn.

Nae d’ uytval met 20 paerden op die van Bantam, daervan in onse neffens
gaende gementionneert is, hebben haer leger, welcke geoordeelt 1000 a 1500 
coppen sterek geweest te sijn, opgebroocken, ende nae verstaen, souden in 
dat resconter 17 dooden ende menichte gequetsten gecregen hebben.

De prauwen die ons hier in ’t gesichte braveerden, sijn mede naer Bantam 
gekeerdt, naedat van een Chineeschc joneque, comende van Siam, met ver
lies van eenige van den haeren couragieuselijck affgeslagen waren.

Tegenwoordich houden haer die van Bantam noch hieromtrent met twee 
trouppen, yder van omtrent 300 coppen sterek. D’eene leydt boven op de 
riviere van Jaccatra ende d’ ander aen de riviere van Ancké, daer hun met 
pallissaden van coques- ende pinangboomen verstereken, omme daeruyt op 
d’ onse te rooven ende moorden ende ’t landt onveyl te houden, ten eynde 
dat ons gerieff van nootlicheden niet souden mogen becomen ende omme 
d’ arme lieden die hun daermede generen, te doen verkopen.

’t Geene alsnu by die van Bantam onderleydt is, verstaen wy dat wel drye 
jaren lang voorgehadt souden hebben. Seer sterek gaet de spraeck ende van
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velen werdt ons vastelijck geaffirmeert, dat haer d’Engelsen tot voortganck 
d’aenslach geweldich aengeport souden hebben.

Nae verstaen, maecken d’Engelschen vast gereetschap om in corten met 
al haer schepen ende volck van Battavia te vertrecken ende tot Bantam te 
gaen resideren. Om de Chineesen ende andere van Battavia te doen verloo- 
pen, werdt onder haer uytgestroyt, dat die van Bantam, met al haer macht 
van d’omleggende plaetsen, Battavia te lande sullen comen aentasten, ende 
d’Engelschen te water. Heden hebben sy ons aengedient, dat haer schepen 
de Manrits ende den Eagle binnen acht daegen naer Engelandt vertrecken 
sullen, welcke omtrent 300 lasten peper sullen connen voeren.

Tot opsamelinge van peper hebben den 9en deser gesonden naer Jamby de 
fluyt de Macquereel, met een cargasoen van ƒ36.186 — 0 — 8, daeronder 
4000 realen van 8cn in spetie.

In ’t casteel Battavia, ady 13cn January anno 1628.
U. E. dienstwillege

J. P. COEN.
PlETER VAN DüYNEN.
Antonio VAN Diemen.
J. de Meester.

van

8. — 24 JAN. 1628. — L L II, 1.
(PER MAU RITS).

Op llcn November passato sijn van hier onder de vlagge van den E. heer 
generael Pieter de Carpentier volladen naer ’t vaderslandt vertrocken U. E. 
retour-schepen Frederick Hcndrick, Groot Hollandia, ’t Wapen van Delff% ’s 
Landts Hollandia ende de Galias. D’Almogende, hoopen wy, sal U. E. de- 
selve voor den ontfanck van desen in salvo toegebracht hebben.

Den 17CD December sijn hier van Teyouhan ende Japan successive wel aen-
gecomen de schepen Erasmus ende de Vreede, met 840 picol rouwe Chinee-gekomen

schepen, schesyde, waerover geresolveert hebben ’tschip Vianen, welck alreedeneffens 
’t Wapen van Hoorn volladen lach met peper, met 400 picol syde boven ge- 
melte vloote nae te seynden, omme U. E. tegen haere excessive lasten met
soulageable retouren soo veel mogelijck te verlichten, gelijck mede om U. E. 
tot fournissement van requisijt capitael tot vigoreuser vervoch van dien ad- 
vantagieusen handel in ’taenstaende te animeren. Voorsz. Vianen was den 
6en deser tot bevoirderinge van sijn geintendeerde reyse naer ’t vaderslandt
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naer de strate Sunda vertrocken, doch omtrent Poulo Panjang voor Bantam 
gecomen ende soo ranck bevonden sijnde, dat d’overhooffden niet raetsaem 
vonden haer daermede t’zee te begeven, is den 10cn ditto alhier weder inge- 
keert, ende naedat het noch met 40 picol Japansch cooper hadden doen sty- 
ven, weder nae de strate Baly den 13cn ditto vertrocken. D’ Almogende wil 
het geleyden ende U. E. ter goeder tijt in salvo laten toecomen ! Wat retour 
in ’tselve geladen is, sullen U. E. by neffensgaendë copie van factura verne
men, waeraen ons gedragen.

Den 7en deser is hier van Firando over Siam, sijnde Teyouhan misgedreven, 
wel aengecomen de fluyt Edam, medebrengende 22.000 realen van 8en in 
Japans silver, welcke tot vervolch van den Chineeschen handel in Teyouhan 
daerin gescheept was.

Omme de Chineesche roovers, welcke geseydt werden hun met400jon- 
cquen ende wel 60 a 70.000 coppen op de custe van China t’onthouden ende 
alles onvry te maecken, met assistentie vaneenige conincksjoncquen vandaer 
te verdryven, hadden d’onse in Teyouhan drj-ea vier deffensibilejachten uyt- 
gemaeckt, doch geen advantagie daerop connen behalen, sijnde alt’samen 
door harden windt ende tegenstroom vandaer verdreven, in voegen dat den 
Haen aen Barbuquet by onse cruyssende jachten gecomen, Slooten op den 
19en deser alhier gearriveert, ende van Cleen Heusden’s wedervaren alsnoch 
niet vernomen is, sulcx dat Teyouhan van al sijn vaertuych ontbloot ende 
daer beneffens gants onvoorsien van geit is gebleven, sijnde de Chineesche 
roovers genouchsaem meester van de zeeendedegantschecust wel vast beset 
houdende, waeruyt gevreest werdt dit jaer wellicht geenejoncquen van China 
naer Battavia comen sullen, ’t welck soo gebeurende, de commercie ende in- 
comsten vrywat ten achteren setten sal.

Omme met die van Bantam vermits onse nieuwe aencompste uyt ’t vaders- 
landt ende entrance in ’t generale gouvernement van India weder in termen 
van vruntschap, gel ij ck hun d’apparentien daertoe eenigen tijt schoon ver- 
thoonden, te geraecken, hadden wy den 15cn December passato met een tame- 
lijcke vereeringe aen den pangoran ende grooten aldaer als onsen expressen 
gesant derwaerts gecommitteert den licentmeester Jan van Hasel, geaccom- < 
paigneert met eenige oppercooplieden ende andere suite. Ondertusschen dat 
gemelte gesanten daer waren, die al audiëntie by den coningh becomenende 
haere vereeringen met danckelijcke aenvaerdinge, soo ’t ten minsten scheen, 
overgelevert hadden, sijn van Bantam naer Battavia den 24cn ditto andere ge
santen aengecomen, die ons ongetwijffelt niet sonder kennisse van d’Engel- 
schen een geheel andere wellecomst bereydt hadden, daer weynich op ver
dacht waren, als hebbende in den sin gehadt, gelijck ons van Bantam voor 
seecker geadviseert werdt, den persoon van den gouverneur generael ende
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l raden van India op Kersdach, als syne E. met sijn gevolch uyt de kercke 
comen ofte in den avonstont de brugge van ’t Casteelspleyn, daeronder met 
haer vaertuych dicht waren comen leggen, passeren soude, te massacreren 
ende voorts een generale invasie in de stadt met moorden ende branden te 
doen. Doch is, Godtloff! door versterckinge van de wacht aen gemelte plaetse 
daer de schelmen laegen, ’t verradersch disseyn verhindert geworden, in voe
gen dat deselve haer by middernacht over de brugge van de groote riviere op 
de vlucht begeven, doch alles wat hun in ’t passeren langs de straten tegen- 
quam vermoort ende gequetst hebben, in voegen datter op dien nacht seven 
Nederlanders ende een swart dootgebleven sijn ende noch eenige borgers

een van den haren. Nader-

f
ï swaerlijck verwondet geworden, met verlies van 

handt is verstaen dat se selve eenige gequetste binnen Bantam gebracht heb-
de principaelste orancays aldaer, welckealleben, daeronder drye soonen van 

drye naderhandt van de quetsuren gestorven sijn.
Eenige daegen nae desen vernomen sijnde, hoe haer een meenichte Java

nen tegen ’t Zuyteynde van de stadt over de groote riviere omtrent een canon- 
scheut in ’t bosch gelegert hadden, hebben goetgevonden, om van des vyants 
gelegentheytende sterekte naerder kennisse te mogen becomen ende de vrees
achtige borgerye wat couragie te geven, den 3en deser 100 coppen te voedt 
ende twintich te paerde van ’t garnisoen alhier in ’t velt uyt te setten, daer- 
van het paerdevolck op deselve met 5 a 6 charges couragieuselijck aenge- 
vallen sijnde, den vyant sijn legerplaets heeft doen verlaten, sijnde 20 a 30 
van deselve dootgebleven ende wel 60 a 70 gequetst. Op den middach nae 
dit gevecht vernamen mede, dat ongeveer 37 prauwen, van de Westcomende, 
by claren dage hun onder scheuts van ’t casteel geanekert hebben voor de 
riviere van Ancké, met intentie, soo men presumeert, om den vyant secours 
van volck ende vivres toe te brengen, welck vaertuych ons eenige daegen 
onder d’oogen hebbende leggen braveren, weder naer Bantam gekcert is, 
naerdat van een Chineesche joneque, comendc van Siam, met verlies van 
eenige van den haren couragieuselijck affgeslagen was.

»■
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’t Geene alsnu by die van Bantam onderleyt is geweest, verstaen wy dat 
wel drye jaren lanek voorgehadt souden hebben. Seersterck gaet despraecke

4.
Vertrek 
der En-

gelschen. ende van veelen werdt ons vastelijck geaffirmeert, dat d’ Engelschen, welcke 
derwaerts op 29en November passato met drye scheepen vertrocken sijn, haer 
tot voortganek van den aenslach geweldich aengeport, ende genouchsaem 
verseeckert souden hebben dat aen ’t gewenscht succes van dien niet te twijf
elen] hadden, alsoo ’t nae haer seggen een saecke licht om doen sou [de] 
wesen syne E. met sijn gevolch in boven verhaelder manfierre] van buyten 
naer ’t casteel comende aen te tasten ende te ver[moorden]. O ff het met der- 
selver kennisse ende raedt voorgenomen [sy, is] Godt bekent. Soo veel isser
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dat wel seecker wee[ten], die van Bantam geen kcnnisse van onsen Kers
hebben. D’ aenslach is soo beleydt ge-

aen
dach dan door d’Engelschen 
weest,da[t] byaldien deselve door Godes genade bygeval niet ontdeckt ware 
geworden, den vyant met intelligentie welcke gehadt heeft met de Javanen 
tot Battavia residerende, een seer groote moorderye in de stadt soude aenge- 
recht ende deselve, des Godt lange genadelijck verhoede, t’ eenemael ofte ten 
meerderen deele gedestrueert ende verbrant hebben.

Nae nien verstaet, heeft den roep binnen Bantam gegaen, dat den aenslach 
al geluckt, den gouverneur-generael swaerlijck gequetst ende ’thuys van den 
generalen ontfang al gedestrueert ende ter neder geworpen was.

D’Engelschen als vooren geseydt, sijn den 19en November passatovolgens 
d’expresse last van haeren coninck ende d’Engelsche Compagnie, soo sy 
voorgeven,metdryeschepen naerBantam vertrocken ommeden peperhandel 
aldaer alleen te gaen ondersoucken, daertegen van onser syde geprotesteert 
is, in forme als U. E. by neffensgaende copie van protest sullen connen sien.

connen

Den 22en deser hebben ons overgelevert antwoorde op gemelte protest, 
daervan de copie hiernevens gaet, ende ons daerbeneffens aengedient, hoe 
voorgenomen hadden met al haer schepen ende ommeslach den 25en ditto 
van hier naer Bantam te vertrecken, ende dat haere huysinge alhier met 2 a3 
Engelschen ende 10 a 12 Swarten souden bewoont laten.

Achtervolgende de reserve van actie, in ons overgelevert protest aen d’En
gelschen onder anderen geinsereert op alsulcken portie in de peper welcke sy 
tot Bantam souden verhandelen, als ons vermogens ’t contract van den jare 
1619 daervan is competerende, hebben haer den 17en deser eerst ende den 
22 ditto andermael daervan aengesproocken ende tot naecominge van dien 
acngemaent. Sy gelietten haer in ’t eerst daermede tevreden te wesen ende 
belooffden ’t selvc te presteren, midts dat men onsentwegen van de inge
brachte ende gecochte peper tot Battavia van gelijcken aen haer doen soude. 
Doch als men van de lasten tot Bantams besettinge, by deNederlantsche Com
pagnie alleen gesupporteert, begonde te spreecken, ende dat gehouden 
den wesen daervan de helft te draegen, beriepen haer op de protestatie welcke 
al over vier jaren daertegen gedaen hadden, gelijk mede op ’t renvoy 
voorsz. poinct
tot lagen pryse becomen hebben, voor haer alleen willen houden ende ons de 
diere ingecochte voor desen aen de handt laten. Hoe U. E. dit verstaen, sullen 
daerover U. E. advijs ende ordre gaerne hooren, versoeckende daervan op ’t 
spoedichste gedient te werden, dat weten mogen, hoe ons in desen neffens 
d’Engelschen in ’t aenstaende sullen hebben te gedraegen.

Den 26cn November is hier van Masilipatnam ende Paliacatte wel aenge- 
’t jacht Battavia met 300 slaven ende 134 pacquen cleeden, slechte

sou-

van
Europa, in voegen dat syluyden den peper, welcke synaer nu

5.
Coro-

mandel.
comen
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en desorteringe, sijnde ’t meeste welcke dit jaer vandaer te verwachten hebben 
is apparent U'. E. in twee jaren geen retour, ende dat door U. E. defectueus- 
heyt van requisit capitael derwaerts te beschicken, vandaer becomen sullen.

De Leeuwinne ende Kemphaen waren op 2cn November passato daer noch 
niet verscheenen, sijnde apparent, dat geduerende ’t Noordermouson daer 
oock niet comen sullen.

De speceryen, nagelen, nooten ende foelie waren meer dan 50 per cento in 
prijs gedaelt, ende conden geene vercoopen dan tot leegen prijs.

In Suratte saten d’onse sonder negotie ende daerenboven belast met 
ƒ200.000 a deposito onder grooten interest gelicht, gelijck by missive van den 
directeur van den Broecke over Choromandel verstaen hebben.

In ’t Wapen van TVZ/'sijn 100 sockels foelie geladen, welcke vergeten sijn in 
facture te stellen, gelijck U. E. by particuliere missive van den E. van Diemen 

de bewindthebberen ter Camere tot Delf breeder vernemen sullen.
In ’t casteel Battavia, ady 24en January anfto 1628.

U. E. dienstwillege 
J. P. Coen.
PlETER VAN DUYNEN.
Antonio van Diemen. 
J. de Meester.

aen

9. — AEN DEN PRINCE VAN ORANGIEN, 2 NOV. 1628. — N N 453.
(PER PRINS WILLEM).

Tsedert onse jongste van 30en October 1627 heeft Batavia vrywataenstoot 
geleden, eerst door die van Bantam ende daerna door ’tvolck van de Matta- 
ram. Die van Bantam, versekert sijnde dat het garnisoen alhier gemeenlijck 
niet meer dan 300 coppen sterck was, namen verleden jaer een aenslach op 
ons voor, die sy meenden den 25en December 1627 in ’twerck te stellen. Haer 
voornemen was, my ende de voorneemste hoofden eerst op Carsdach, als met 
den anderen uut de kercke souden komen, te doen vermoorden, endedaerop 
een aenval op de stadt te doen. Tot desen eynde maeckten omtrent 200 praeu- 
wen uut, welcke 1500 coppen in de revier van Ontong Java te lande setten 
ende vandaer nae Batavia marcheerden. Ondertusschen sijn den 24cn Decem
ber omtrent 50 van de cloeckste van de haren, die aengenomen hadden de 
moort te doen, met verborgen geweer, onder schijn van handelaers in Batavia 
gekomen, eenige peper met vijf praeuwen medebrengende (welcke ’sanderen
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daegs noch twee andere praeuwen met 20 coppen volchden). Maer alsoo ’s 
avonts op dese lieden quaet vermoeden cregen ende regard op haer deden 
nemen, wierden sy dit gewaer ende liepen ’s nachts tusschen 24 ende 25en 
December door, dootsmytende die haer op straet bejegenden. Te water qua- 
men 37 praeuwen haer dicht by de stadt vertoonen, ende te lande de 
1500 coppen, welcke met 25 peerden deden besichtigen, die een wyle tegen 
haer schermutseerden ende eenige doorschoten. Nadat besichticht 
ende verstaen hadden hoe ’t voornemen van de moorders misluckt was, keer
den alt’ samen weder na Bantam, sonder vorder t’attenteren. D’ Heere sy ge
looft dat soo quaden aenslach verhoet heeft.

Ter goeder tijt heeft ons dit voornemen tot een waerschouwinge gedient 
ende oorsaecke gegeven omme Batavia wat beter te versorgen, daertoe anders 
qualijck souden hebben connen comen. ’tGarnisoen deden met 200 bootsge- 
sellen verstercken ende ’tfort oock een weynich beter, voor soo vele na ge- 
legenheyt van tijt en saecken geschieden cost, versien, alsoo men over de 
gardynen binnen cost loopen, ende de twee bolwercken aen de seecant eerst 
begost ende qualijck diffencibel waren.

Naedat ons die van Bantam ’tgeheele jaer 1628 met rooven en moorden 
Mataram; hadden gequelt en wacker gehouden, is ondertusschen door die van de Mat- 
^Batavia” taram bykans gelijcke aenslach beleyt, ende om voor te comen dat haer dis- 

seyn niet soud worden ontdeckt, gelijck mede omme ons de toevoer van rijs 
ende andere nootlijckheden t’ onthouden, verboden dat niemant, op pene van 
de doot, na Batavia soud’ vaeren. TGantsche landt van Java hebben oock 
alsoo weten te sluyten, datter niet een praeuwe noch mensch in Batavia quam, 
dan sulcke welcke de tommegon Bouraxa, admirael van der see ende hooft 
van d’aenslach, uutmaeckte, omme sijn profijt te doen ende ons t’abuseren; 
doch ondertusschen cregen over see van andere quartieren wel tydinge dat 
de Mattaram 100.000 man nae Batavia oft Bantam senden soude, maer wierd

voorsz.

waren,

2.

weynich geacht, alsoo dit gerucht lange jaren geloopen hadde.
Alsoo ’tvolck van voorn, tommegon Bouraxa continueel seer sterck op 

Batavia hebben gehandelt ende daer gesien hoe somtijts meer dan duysent 
Javanen (sonder eenich opsicht) in de stadt Batavia gelaten wierden, die haer 
residentie des nachts hadden in haer praeuwen, aen ’tpleyn tusschen ’tcasteel 
ende stadt leggende; item dat het casteel genoech open was, alsoo men over 
de wallen ende de twee see-bolwercken loopen cost, gelijck mede seer ge-

over de wal van de stadt aen d’ Oostsydevoechelijck door de gracht ende 
leggende, sonder dat aen de Suyd- ende Westsyde eenich verschut was, 
beyde, fort ende stadt, met gants weynich Nederlanders versien wesende, 
soo is ’t dat voorsz. tommegon Bouraxa hem vermeten heeft Batavia seer 
licht te vermeesteren ende aen de Mattaram te leveren, als te weten dat van
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Bantam souden versoucken om me Bata-eenige assistentie tegen die vanons
via te meer t’ ontblooten; dat omtrent 1500 mannen als handelaers in de stadt 
souden schicken (welcke verborgen geweer mede souden nemen, ende oock 
by nacht ander toegebracht worden) omme des nachts onversiens in ’t fort 
te vallen ende te vermoorden wat voorhanden vonden, ende dat daerop van

i

f

'
de lantsyde met eenige duysenden mede in de stadt vallen souden.

Voorsz. tommegon Bouraxa ordre ende volck tot dit voornemen gecregen 
hebbende, heeft de saecke by der handt genomen; seer ernstelijck sijn wy 
versocht de Mattaram tegen die van Bantam te willen assisteren, waerop geen 
ander antwoort gaven dan dat de saecke in bedeneken souden nemen. Bou
raxa is evenwel met sijn disseyn voortgevaren, heeft omtrent 1500 uytgelesen 

in hondert goraps ende praeuwen geordonneert nae Batavia te varen,
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mannen
onder schijn van handelaers met eenige rijs,pady, suycker, cocusnooten ende 
partye hoornbeesten, welcke aen de Compagnie leveren souden, op rekeninge 
van 800 stuckx die in April 1627 contracteerden te leveren, tegen 8 realen 
’tstuck. Met andere hondert praeuwen ende omtrent 2000 coppen, off meer, 
is de tommegon selfs dicht by Batavia in de revier Marondo gelant, ende te 
lande sijn van de Mattaram van Ouker ende Sammedang na Batavia gemar- 
cheert 4800 coppen.

Den 22en Augusti arriveerden in Batavia 59 goraps ende praeuwen, met 
150 hoornbeesten ende andere nootlijekheden, gemant met omtrentOOO cop
pen uutgelesen volck. Den 24en quamen noch 7 andere praeuwen aen, die 
niet begeerden binnen te wesen, maer een pas versochten omme nae Malacca 
te mogen varen, ende ’s anderendaegs souden noch 27 praeuwen met beesten 
comen. Niettegenstaende gants geen kennisse hadden van ’t gene ons nae- 
ckende was, soo veroorsaeckte nochtans de compste van voorsz. 59 praeuwen 
vrywat bedeneken. Hierover deden de beesten lossen ende de meeste praeu
wen (met misnoegen van de Javanen) buytten leggen, de revier met een boom 
sluyten; leyden oock extraordinarie wacht by de praeuwen op de merct, ende 
ordonneerden 2 tingans wacht te houden tusschen d’eerstgecomene praeu
wen ende de seven die niet hadden willen binnen wesen, om voor te comen 
dat by nacht geen wapenen souden brengen aen d’eerste, die wy meenden 
dat onse visiteurs al haer wapenen afgenomen hadden; endealsoodeseseven 
praeuwen tegen wille van onse wacht ’s nachts tusschen 24 ende 25cn Augusti 
by d’andere wilden vaeren, contesteerden soo lange tegen malkanderen, tot
dat aen malkanderen geraeckten ende ’t volck van omtrent 20 praeuwen die 
binnen lagen, de buyttenwacht van de merekt omtrent te middernacht mede 
op ’t lijf vielen ende ’t fort van alle canten bestormden. Eenige Javanen 
volchden dese wachters soo cort, dat met haer over de landtgardijn tot binnen 
’t fort liepen ende al ons volck van de gardijn dreven. Eenige meenden op
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bolwerck de Robijn te loopen, maer wierden door een hamey, op de gardijn 
staende, gestut; de meesten hoop bleef op de berm van de Diamant ende 
’toude fort. De Javanen van de praeuwen buvtten sijnde, liepen door’t water 
tot aen de berm van de punt de Peerl, alwaer het voornemelijck gemunt had
den, vermits ’t fort daer op sijn swackste was ende met gemack over d’aerde 
wal (12 voeten hooch sijnde) conden loopen; doch met gewelt van mosquet- 
terye wierden afgehouwen, maer niettegenstaende dat continuelijck op haer 
schooten, soo bleven aen de berm totdat de dach aenquam, in voegen dat 
5 uyren lang tegen de bespringers geschooten wierd. ’t Is ongeloofelijck, hoe 
grooten couragie oft onbedachtheyt eenige Javanen toonden, maer wierden 
niet wel van de hare gevolcht. Met ’t aencomen van den dach trocken af, veel 
dooden achterlatende; ’t nieuwe huys van den ontfanger, daer veelein waren, 
verlieten mede.

Den 25en ditto, met den dach, sagen de voorsz. 27 praeuwen aenkomen, 
doch van ’t afgeslagen volck tydinge becomende, landen in de revier van 
Marondo; sonden eenige paerden in ’t velt, omme na vorder gevolch te ver
nemen, ende gaven ordre om alles van buytten in te trecken; in ’t veld wierd 
volck vernomen, welcke scheenen van d’afgeslagenen te wesen.

Den 26cn ditto quamen groote menichte volck met vliegende vendels tot 
in ’t gesichte van de stadt marcheren; hierop resolveerden een groot deel van 
’t Suydteynt van de stadt, daer niet veel steenen huysen waren, af te snyden, 
verbranden ende raseren, omme ’t ander deel te beter te defenderen, alsoo 
niet mogelijck was dat alles tegen de macht van de Mattaram souden connen 
beschermen, ende wiert sulcx datelijck begost. Alle ’t volck op de Westsyde 
van de reviere woonende, gelijck mede d’Engelsen, verlieten vanselfs haer 
wooningen ende trocken in ’t beste deel van de stadt, dat voornamen te 
sluytten ende defenderen.

27en ditto met den dach waren de voorloopers van de vyandt sterck 800 a 
1000 coppen in ’t afgesneden deel van de stadt; begosten heur daer te be- 
graeven ende de reduvt Hollandia af te snyden. ’t Geheeleleger volchde haer 
met vliegende vendels in goede ordre, doch van 120 soldaten ende eenige 
burgers wiert de vyandt weder uut de stadt gedreven met verlies van veel van 
de hare, die op de plaetse in de revier ende gracht dootbleven.’t Leger, siende 
haer volck met disordre uut de stadt vluchten, retireerde mede met ordre na 
de thuyn van Speckx, daer hun legerplaets vooreerst namen; daerna sijn 
binnen scheut van mosquet comen legeren, achter beschansinge 
boomen, pinang ende gecloven riet aen malkanderen gebonden, daer met 
grof geschut niet door schieten connen.

In deser voegen sijn wel onversiens van ’t volck van de Mattaram met groote 
stoutheyt en couragie besprongen; dewyle de name van den Mattaram seer

van cocus-
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groot isende niet vernemen conden hoesterck dat waren, brochten alle d 
groote vreese aen. De Chineesen namen de vlucht in de praeuwen van de Ja
vanen verlaten; al die begeerde lieten daermede met vrouwen ende kinderen 
op de rheede by de schepen varen. De Nederlantse vrouwen (dewyle destadt 
geheel open was) sonden mede aen boort, doch doen de Chinesen sagen met

d’ onse uut de stadt gedreven wierden,

onse
- :

hoe grooten couragie de Javanen 
met verlies van groote menichte die op de plaets doot bleven leggen, schep
ten veele weder moet ende keerden weder in de steenen huysen.

van

De vyandt aldus van ’t ordinary garnisoen, sterck wesende 529 coppen, 
van ’t fort ende

8. stadt afgeslagen wesende, ontbooden wy de schepen van Ban 
tam ende ’teylant Onrust, deden 200 bootsgesellenaen lant comen, wapenden 

H d’ongewapende burgerye"ende ambachtsliedenyDe bolwerckende Peerl, Sa- 
phier ende de gardynen, daer men over cost loopen, lieten met riede palis
saden besetten, gelijck mede de stadt; staken den brant in de verlaten rieden 
huysen, ende raseerden dat ons hinder mochte doen ende de vyanden voor
deel geven.

!
f

D’Engelsen, die tijts genoech hadden omme te bergen alwatterin haer 
huysen was, verlieten deselve met groote partye quaet boscruyt, 200 mus- 
quetten, eenige sabels, touwen ende veel rommeling, medenemende dat haer 
best aenstont. ’t Quaet cruyt lieten wy in de revier werpen ende ’t geweer 
scheep brengen, omdat het in des vyants handen niet soude comen. Den 26cn 
des nachts leyden wy 50 coppen, soo burgers als soldaten, in dese huysen, 
om die te beschermen, maer alsoo deselve niet conden defenderen ende ge
noech met de stadt te doen hadden, wierden genootsaeckt ’t selve volck op 
't versouck van de burgers in de stadt te laten. Des nachts tusschen den 27 
ende 28 Augusti geraecten d’ Engelse huysen mede aen brant, doch het pack- 
huys, daer de touwen in lagen, bleef noch onbeschadicht. Haer wierd geraden 
dat de touwen in de revier souden laten schieten, maer wilden ’t niet doen; 
seyden dat daertoe geen ordre hadden. Dese huysen verbrant wesende, deden 
wy de mueren mede raseren om voor te comen dat de vyandt binnen deselve 
niet soude connen legeren ende de stadt benouwen. 31cn Augusti quam hier 
van Bantam ’t Engels jacht de Duyvet omme 
met 10 swarten ende goederen te lichten. Dit volck ende gebergde goederen 
lichten sy ende vertrocken weder na Bantam sonder ons aen te spreken, uut- 
gevende dat een groote somma geit aen goederen in haer huysen verlooren 
hadden.

Naedat de hevege moet van de vyant wat gecoelt was, vonden wy goet de 
punten de Saphier ende Peerl met houtwerck voor aenloop te versekeren 
hoogen ende vergrooten, welck in een maentgedaen is, in sulcken voegen dat 
vrywat beter dan tevooren gedefendeert connen werden.

r'

haer volck, sijnde 3 Engelsen
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'sNachts tusschen 10 ende 11 September is de vyandt binnen scheut 
een pistool aen de stadt geaprocheert, alwaer hem begroeven. Hadden in een 
nacht soo veel hout ende geclooven riet aen malkanderen byeengebracht, dat 
achter ’tselve van grof geschut scheutvry waren. Den 12C11 ditto lieten hierop 
een uj’tval doen met 65 soldaten, eenige Japonders ende Mardickers (onder 
faveur van 150 musquettiers, op de wal staende). D’onse trocken tusschen 
’t leger van de vyandt van achteren in voornoemde aproche, dreven 2 a 300 
oft meer vyanden daeruut, ende sloegen 30 a 40 op de plaetse doot. Doen de 
vyandt aen ’t vluchten was, vielen de Chineesen met sulcke menichte uut, 
dat het wonder om sien was; staken^d’aproche in brant, ende brachten veel 
goet in de stadt. Van d’ onse wierd, Godtlof, niet een gequetst.

’s Avonts den 21en September begost de vyandt met groote macht by de 
reduyt Hollandia t’aprocheren, terwyle rontsomme de stadt ende fort loose 
alarm maeckten, om voor te comen dat haer naerdering nietsouden verhin
deren ende de reduyt Hollandia assisteren; brachten ladders enderammen by 
de wercken om de reduyt te beclimmen oft de mueren door te rammen, onder 
faveur van eenige die continuelijck met lange roers tegen de reduyt schooten, 
maer door d’ onse, die 24 sterck op de reduyt waeren, wierd soo goeden tegen
weer gedaen, dat de gantsche nacht de geheele macht af keerden, alhaercruyt 
verschoten ende de vyant niet anders vorderde dan dat hun op vijf plaetsen be
groeven ende met houtwerck tegen ons geschut verseeckerden. ’sMorgens den 
22en ditto resolveerden de reduyt t’ ontsetten ende de naerdering van de vyant 
te verhinderen ; vielen uut met 300 soldaten, 100 burgers ende grootgevolch 
van Mardickers ende Chineesen, ende dreven de vyandt uut alle haer aproches 
tot in heur leger met groot verlies van de hare, ja een groote menichte vluch
ten met vliegende vendels uut haer leger; alle de naerdering die meer dan op 
thien plaetsen begost was wierd geraseert ende verbrant, gelijck mede de 
scheutvrye huyskens op de reviere by de reduyt gebracht. D’Heere sy van 
dese victorie gelooft. Wy houden seker te wesen, datter tot desen dach wel 12 
a 1300 vyanden dootgebleveri sijn; de gevangene seggen 2 a3000. Van onser 
syde 12 Nederlanders, metweynich Chinesen ende Mardickers.

Door sekere gevangenen hebben verstaen dat dit leger van de Mattaram 
op haer eerste aenkompste sterck is geweest 8, 9 a 10.000 mannen, daeronder 
1 a 2000 dragers. Hiervan sijn te lande gecomen 4800 ende te water, d’eene 
seyt 3500, d’ andere 4800, welcke in de reviere Marondo landen, ende dat 
dese tocht op voorgeven ende versouck van den tommegon Bouraxa by der 
hant genomen is; dat hy door sijn volck op Batavia handelende (die de ver- 
overinge van Batavia licht schichten) bedrogen is, ende de Mattaram mede 
geabuseert heeft, welck sijn leven costen sal soo weder comt, alsoo de Matta
ram vast toegeseyt heeft Batavia te leveren.

van
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’tBlijckt dat de schoone occasie, die de handelaers tot Batavia gesien hebben, 
de vyanden aengelockt heeft dese tocht met soo cleene macht te doen. ’tOr- 
dinarie garnisoen is niet meer 
ten hoochsten mede maer300, welck de vyanden van d’Engelsen ende andere 
wel vernomen hebben, ’t Fort was niet geslooten dan de Diamant alleen; over 
de wallen ende twee seebolwercken (die maer begost waren) conde men in ’t 
fort loopen. De stadt was rontsom open; de graft ende walle aen d’Oostsyde 

de stadt wesende cond de vyandt niet verhinderen; met haer piecken 
by nacht door ’t water ende loopen over de wal. De Chinesen ende 

Mardickers achten sy niet, alsoo de couragie niet hebben omme haer te 
defenderen.

Hadden voornoemde praeuwen een dach binnen mogen leggen tussen ’t 
fort ende stadt, gelijck altijt een gebruyck is geweest, totdat het volck te lande 
mede by de wercken ware gekomen, ende dat dan d’ een op ’tcasteel ende 
d’ ander op de stadt (gelijck haer disseyn schijnt geweest te sijn) aengevallen 
hadden, een groote moort souden gedaen hebben ende Battavia hadde perij- 
ckel geloopen; maer door de buyttenwacht sijn die van de praeuwen genoot- 
saeckt geworden haer aenslach een dach te verhaesten. Soo dese buytten
wacht ’t volck van de praeuwen niet in de wech ware geweest ende alarm ge- 
maeckt hadden, de vyant soude met alle man in’t fort geloopen, groote moort 
bedreven ende heur, na geoordeelt wort, meester van ’tfort (uutgesondert de 
punt Diamant) gemaeckt hebben. Gelooft sy Godt, dat soo quaden disseyn 
dusverde misluckt is. D’ Heere wil Batavia vorder bewaren.

Veel meerder couragie, auctoriteyt, beter beleyt ende ordre vernemen wy 
by dit volck van de Mattaram bewesen dan voor desen aen die van Bantam 
gesien hebben, welcke oock oorsake is dat die van de Mattaram soo weynich 
als die van Bantam van d’ onse geacht sijn geweest, ende dat voor de verseke- 
ringe van ’t fort ende stadt soo weynich gesorcht is ende veel groote noode- 
loose onkosten gedaen sijn.

Aen d’ aproche door de vyanden gedaen, hebben wy gesien dat het castecl
de Mattaram qualijck gehouden soude connen 

werden, al waer ’t oock rontsomme met steen ende kalck voltrocken, tensy 
dat het met stercker garnisoen dan voor dese beset worde.

Naedat de vyandt den 22en September, gelijck vooren is geseyt, uut alle de 
gedane aproche weder in sijn leger hadden gedreven, met verlies van niet min 
dan 300 van de syne op dien dach alleen, ontviel haer de moet. Vry veele 
hielden haer seer stille ende sagen ’t gewach van volck in haer leger mercke- 
lijck verminderen; daerop van 
meerendeel van des vyants leger in voorgaenderiscontre gebleven, gestorven 
ende verloopen was, ende de resterende ten hoochsten, met de dragers, niet

dan 300 coppen sterck geweest, de burgerye

van
swemmen

Batavia tegen de macht van

dry bysondere gevangene verstaende dat ’t
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meer dan 3 a 4000 sterck waren, daervan veele herwaerts ende derwaerts in 
’t bos liepen omme haer cost te soecken, resolveerden wy t’ onderstaen o ff de 
vyant uut sijn leger (welck in twee quartieren aen d' Oostsyde van de stadt 
lach) souden connen slaen. Tot desen eynde brachten in ’t velt, den 21sten 
Octo'ber onder ’t gebiet van d’heerJacquesLefebvreals veltoverste, 24 ruyters; 
6 compagnien soldaten, ydervan 70 coppen; 3 compagnien burgers, yder van 
70 coppen; 3 compagnien Japonders ende Mardickers, yder van 70 coppen; 
260 van des Compagnies lijfeygenen tot pioniers, 700 gewapende Chineesen 
ende omtrent 800 byloopers; 42 bosschieters ende bootsgesellen met vier- 
wercken, met 200 byloopers van de burgers slaven; t’samen 2866 coppen. 
Terwyle dit volck buytten de stadt in ’t veld wierd gebracht, sijn twee gesloten 
schiampans ende seven schuyten ende boots, daerop 150 bootsgesellen wae- 
ren, des vyants leger genaerdert, ende terwyle sonder ophouden geweldich 
tegen malkanderen schooten, is ’t ander quartier door d’ avangarde (sijnde 2 
compagnien soldaten ende een compagnie burgers, met noch een andere 
troupe van dry compagnien Japonders ende Mardickers) aengetast, ver
meestert ende de vyanden daeruut gedreven, ’t Vendel van de Japonders was 
eerst op des vyants werck; de Chineesen was mede belast aen te trecken, maer 
lieten ’t nae ende bleven in ordrestaen. Voorsz. avangarde vorder nae’t tweede 
quartier (daer de veltoverste de tommegon Bouraxa lach) marcherende, wierd 
de gewapende Chineesen andermael belast aen te trecken. Soo haest dese 
ordre bcquamen, liepen met sulcken furie soo treffelijck aen, dat het wonder 
om sien was, ende terwyle d’ avangarde van achteren in des vyants leger trock 
ende haer hant tegen hant deden wijeken, braecken de Chineesen aen d’ander 
syde door des vyants werck, clommen daer op, staecken ’t in brant ende dre
ven de vyanden, soo wel als d’ onse op d’ andere syde deden, in de vlucht, in 
voegen dat door Godts genade t’ eenemael meester van des vyants legerplaets 
wierden ende haer oock ’t velt deden ruymen. D’Heere sy daervan gelooft, 
’t Houtwerck wierd in brant gesteken ende door ’t vier meest geconsumeert, 
maer d’aerde mosten door de hitte van ’t vier ongeslecht laten. Veele van 
d’ onse meenden dat de vyandt uut sijn legerplaets soud vluchten, soo haest 
voorsz. troupen souden sien aenkomen, maer bevonden anders: bleven soo 
lange in haer geslooten werck, totdat d’onse daer mede binnen liepen ende 
haer met enckel gewelt daeruut dreven ende uutbranden. In dese riscontre 
sijn omtrent 200 mannen van de vyandt opdeplaetseendeinderevieredoot- 
gebleven, daeronder de tommegon Bouraxa, veltoverste van de Mattaram, 
met sijn outste soon ende veel andere adel. Van onser syde hadden 5 dooden, 
3 Nederlanders ende 2 Japonders, ende 50 gequetsten, daeronder 26 Neder
landers.

De volgende nacht sonden omtrent 50 stuckx cleen vaertuych, te weten 30
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d’onse ende 20 Chineese praeuwen, nae de revier van Marondo omme
van eenige gevangene hadden

van
des vyants vaertuych aldaer leggende (nae 
verstaen) te vernielen. De Chineesen keerden ’s anderen daegs weder eer des

; d’onse met eenige burgers ende Mardickers,vyants vaertuych vernamen 
sterck sijnde omtrent 400 coppen, voeren voort ende vonden omtrent 80 tin- 
gans ende 2 goraps, waervan 36 tingans in Batavia brachten ende d’andere 
verbranden, in voegen dat de vyanden van 200 stuckx vaertuych, daermede 
’t volck te water herwaerts gecomen is, 150 afhandich hebben gemaeckt.

Den 23en October, Maendach, eer voorsz. praeuwen, die men sach aenko-
men, noch binnen waeren, sonden buytten de stadt in ’t velt seven compag- 
nien, te weten 4 compagnien soldaten, een burgers, een compagnie van 36 
Japonders ende een compagnie Mardickers tot bescherminge van omtrent 
4 a 500 Chineesen, 150 lijfeygene van de Compagnie ende eenige onser tim
merlieden, welcke sekere boomen naest de reduyt Hollandiastaende, souden 
afhacken ende d’aerde van de trencheen des vyants ingenomen leger slechten. 
In ’t velt comende, vernamen hoe de vyandt haer weder aen ende in de thuyn 

Speckx versamelt ende de wech met cocusboomen toegeset hadden. 
Hierop resolveerden d’onse by haer selven, sonder ons daervan te verwit
tigen, de vyandt vandaer te verdryven. Trocken met voorsz. seven compag
nien in twee troupen verdeylt derwaerts (de Chineesen achterlatende, alsoo 
niet begeerden mede te gaen, seggende dat geen geweer hadden ende niet 
gecomen waeren omme te vechten, maer te wercken). Nae harde wederstant 
dreven de vyandt uut sijn nieuwe legerplaets ende deden d’ opgesette cocus
boomen door des Compagnies lijfeygene nedervverpen. Ondertusschen ver- 
samelden de vyanden met al haer macht byeen, sterck omtrent 3 a 4000 cop
pen nae eenige oordeelden, doch andere beelden haer in datterwel 10 a 20.000 
waren, met 2 a 300 peerden, ende nieu secours by den vyant gekomen most 
wesen, welck grooten schrick onder d’ onse (die veele haer cruyt verschoten 
hadden) veroorsaeckte. In ’t aftrecken liepen de slaven met harden pas deur, 
d’arriere garde keerde door onervarentheyt meteen swier, trommeslach ende 
harde pas; hierop trocken de vyanden in een halve maen metgroote menichte 
aen. In ’t eerste wierden van d’avangarde (die in ’t aftrecken d’arrieregarde 
was geworden) met ordre gestut, doch alsoo dese ordre mosten breecken in

van

't passeren van een dam aen ’t slootjen by de thuyn van Speckx, ende dat 
ondertusschen d’andere troupe haer t’eenemael (sonder eenige reden oft 
noot) in de vlucht begaf, haer geweer wechwerpende, soeckende heur in de 
twee schiampans, op de reviere leggende, te salveren, trocken mede gelijck 
d’ andere, met disordre op de vlucht, meest alle sonder geweer seer schande- 
lijck deurloopende, totdat de vyanden door’t grof geschut van de schiampans 
ende de stadt getreft wordende, vanselfs bleven staen. Soo kloeck waren ge-
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weest ende met groote troupen inval hadden gedaen, qualijck een van d’onse 
souder afgecomen hebben ende tot in de stadt, jae, verder hadden sonder 
wederstant connen gaen, alsoo niet een gesont soldaet in de stadt ende ’t fort 
was ende ’t volck van de praeuwen noch niet binnengecomen waren. Onse 
ruyters droegen baer oock seer qualijck, liepen ’t voetvolck onder de voet. 
In dese riscontre ende disordre sijn van d’onse dootgesmeten ende in de 
revier verdroncken 56 soldaten ende 4 burgers; daerenboven waren 20 ge- 
quetste voor de disordre binnen gebracht; 140 soldaten ende burgers keerden 
weder sonder geweer, soodat de vyandt 200stuckx mosquetten, piecken, har
nassen ende andersints van d’onse becomen heeft, doch niet min dan 1 a200 
sijnder van de hare gebleven. Dit ongeval heeft veele van d’ onse vrywat ver
slagen. D’Almogende behoed ons voor meerder ongeval ende wil ons met 
sijn heylige segen helpen, ’t Afhacken van boomen ende ’t werck dat voor
genomen hadden te slechten is door dese disordre naergebleven, ende de 
vyandt heeft datelijck weder aengevangen de wech by de thuyn van Speckx 
(sijnde omtrent een half mijl van ’t fort) met d’afgeworpen cocusboomen te 
sluytten ende sijn leger aldaer weder opnieus neder te slaen.

Batavia is niet alleene belegert van des Mattarams volck, sonder negotie, 
met dierte van alderleye lijftochten beswaert, maer daerenboven worden noch 
alderharst gedruckt met een extraordinarie siecktè ende sterfte van de roode 
loop, die gedurende dese belegeringe seer hart regneert, ende dat insonderheyt, 
jae bycans alleen, onder de soldaten ende bootgesellen. Des Compagnies lijf- 
eygenen, gevangenen ende Chineesen hebben daervan geen noot; weynich 
sterfte isser onder haer. Van ’t garnisoen sijn ons in de maenden September 
ende October afgestorven 157 persoonen, soldaten ende bootsgesellen, ende 
daerenboven, gelijck vooren is geseyt, 72 in den oorlooch gebleven.

De coninck van Ternaten (welcke de Compagnie gereleveert ende weder 
in staet gestelt heeft, nadat d’ onderconinc van de Spaignaerden gevangen 
ende de Tarnatanen verstroyt waren) trachtsijn machtsoo te vergrooten ende 
sijn saecken daernae te beleyden, dat niet van ons behoeve te dependeren, 
maer wy op sijn genade souden moeten leven. Al ’t verstroyde volck ende 
noch meer daertoe heeft door hulpe van de Compagnie ende met haer ont- 
sacli byeen gecregen, ende nu een goede macht by den anderen heeft ende 
geen volck meer omtrent de Molucos weet te becomen, soeckt de Compagnie 
selven haer volck in Amboina t’ ontrecken ende hem daermede te vergrooten; 
ende dewyle de Tarnatanen vernemen dat haer quae disseyn bemercken ende 
tegenstaen, hebben door vreese van ons overlang met de Spaignaerden ende 
Tidoresen trevis gemaeckt, omme ons met haer ontsach te wederhouden. Ons 
jacht Texel heeft in de Molucos van 4 schepen, die van Manilha aen de 
Spaensche gouverneur aldaer tot secours gesonden waren, een aen de walge-
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£ jaecht ende den admirael met een Spaensche galleye, die hun te hulpe q 

genomen ende dry Tidoresche correcorren in de gront geschoten, met groot 
verlies van des vyants volck ende 10 van d’ onse.

Met 15 schepen ende 2 galleyen sijn de Spaignaerden 'tSuydermousson 
anno 1627 van Manilha na ’teylandt Formosa gevaren, omme ons fort See-

uam
-

5.
Manila.
\\ landia\n Tayouhan, dat noch niet wel versien was, aen te tasten ; maer alsoo

haer eeii groote storm beliep, wierden genootsaeckt weder te keeren, ende in 
’t keeren sijn twee galleyen, die d’ onse in Tayouhan hadden besichticht, met

[ al het volck gesoncken.
Op de custe van China, omtrent de reviere Chincheu, is soo groote rottinge 

byeengecomen, onder Tgebiet van sekeren Iquan, die tolck
6.

Kust van 
China. van seeroovers

van d’ onse in Tayouhan is geweest, dat meester van de Chineese seesijn. Men 
seyt, dat wel 80.000 mannen ende 1000 joncken sterck souden wesen ; veel 
steden, dorpen ende plaetsen hebben sy langs de seecant ingenomen 
brant, geraseert, ende vermoort dat nietontloopen conde; met brantschattinge 
onderhouden haer; onse jachten hebben sy met branders verdreven, de custe

ver

doen ruymen ende de Compagnie haren handel t’ eenemael verhindert.
Tot ambassate sijn verleden jaer van hier uut de naem van U Vorstelijcke 

Japan. Genade nae den keyser van Japan gesonden de E. Nuyts endeMuyser, omme 
syne Majesteyt te begroeten ende voor ontfangene weldaden te bedancken 
met een seer goede vereeringe, daeronder vier metale stucken geschut. De 
compste van dese ambassate was in Teerste ten hoove seeraengenaem, maer 
alsoo door des keysers raden daernae vernomen wierd, dat dese ambassadeurs 
voornamen voor syne Majesteyt tegen syne ondersaten staencte te houden, 
gelijk rondelijck verclaerde.n, dat ons de souveraineteyt ende ’t recht der ne
gotie van Tayouhan toequam ende dat het volck welcke sekere Japonders 
van Tayouhan hadden gebracht omme syne Majesteyt, soo sy voorgaven, de 
souveraineteyt op te dragen ende een gouverneur te versoucken, geen am
bassadeurs waeren maer een opgemaeckt volck, die vandaer steelswijs waren 
vervoert, soo is ’t, dat de rijckxraden, naedat d’onse 37 dagen hadden getrai- 
neert, d’ambassadeurs hebben doen aenseggen, dat met hare gescnencken 
souden keeren daer vandaen quamen, seggende tot een pretext, dat geen 
Batavia noch gouverneur-generael kenden; als eenige ambassadeurs van U 
"Vorstelijcke Genade van 
Ondertusschen deden evenwel de vier metale stucken op ’tcasteel van Osacca 
blyven^r^

In 'riant van Indostan ende Gesuratte is den Grooten Mogul overleden 
■d^tan enc*e in s^n P^aetse gesuccedeert Sultan Chron, syne tweede soone, die lange 

’trijck tegen de vader geoorloocht heeft, sijn outste broeder deed wurgen, 
de jongste in ’t velt versloech ende ’tsoonken van d’outste broeder, die’trijck

7.

P

Nederlant quamen, souden seer aengenaem wesen.

8.

om

;

i



r

2 Nov. 1628. 101

toegeleyt was, mede heeft doen ombrengen; ende alsoo seer streng begint te 
regeeren, seyt men dat alreede 60.000 mannen vergadert waren omme de 
wapenen tegen dese nieuwe coninck aen te nemen.

De coninck van Parsia heeft sijn eenige soone Seffi Couli Mierza over ont- 
deckinge van eenich voornemen d’ oogen uut doen steken ende na Spahan 
versonden.Hetkint van dese Seffi, 4 jaeren outsijnde, sijn vader beschreyende, 
worchde den vader ’t selve, seggende: O ghy, ongeluckich onderden men- 
schen gebooren, wat sout ghy beters als u vader te verhoopen hebben, ’t is 
u beter met u vader u leven te eyndigen! ende dooden daerna hemselven 
mede met opium, soodatter nu geen erfgenamen overblyven dan een eenich 
soone van des coninckx outste omgebrachte soon, 12 a 13 jaeren outsijnde.

D’ ambassadeur van voorsz. coninck van Parsia, Mousabeeck, heeft ons 
van de custe van Choromandel geschreven, hoe daer wel aengecomen was 
by sijn volck, die hem eerden met gevolch van meer dan 500 persoonen; 
recommandeert ons te schryven dat U Vorstelijcke Genade ende hare Hooge 
Mogende herttelijcke bedanckt voor d’ontfangene eere ende vrientschap, ende 
doet U Vorstelijcke Genade seer groeten. Van Masilipatnam is hy door Gol- 
conda nae Suratte gereyst, omme vandaer met des Compagnies schepen nae 
Parsia voort te varen. Des coninckx coopman is in Batavia overleden.

YVeynich vrientschap ende cleene correspondentie houden d’ Engelsen met 
onse natie in Indien; sy sijn met al haer volck over 9 maenden van Batavia 
vertrocken ende tot Bantam by onse ende hare vyanden (tegen dewelckefor- 
melijcken ter begeerte van syne coninclijcke Majesteyt saliger gedachten 
vereenicht waeren) gaen resideren.

Alsoo door des Mattarams leger ’t grootste deel van de stadt, huysen, 
tuynen ende watter goets in ’t velt ende rontsomme de stadt was vernielt, 
verbrant ende geraseert is, daeronder d’ Engelse vervallen huysen, die sy te- 
vooren verlaten hadden, mede geslecht sijn, beschuldigen ons d’Engelsen 
seer bitter, even alsoff wy sonder eenige redene tot ons plaisier hare huysen 
verbrant ende geraseert hadden, alleen om d’Engelsche Compagnie te be- 
schadegen, waerinne haere quade genegentheyt betoonen, jae, sulcke soo de 
Mattaram alles niet vernielen can, dat sy dan tegen ’t geeneoversoud mogen 
blyven actie sullen formeren.

Wy hebben hier seer geerne verstaen, hoe door U Excellentie ten aensien 
van des vyants machtich leger de stadt Grol gedwongen ende 
was. D’ Almogende sy daervan gelooft.

Batavia, ady 2 November 1628.
Uwe E. Doorluchtege Vorstelijcke Genade dienstwillige dienaer
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^10. — 3 NOV. 1628. — N N 1.
(PER PEINS WILLEM).

Op 12en November 1627 vertrocken van hier naer vaderslandt de schepen 
Fredrick Hendrick, Hollandia, 's Lants Hollandia, ’t Wapen van Delff, ende 
de Galias, welcke wy verstaen, door schryven van d’ heer generael Carpentier 

dato ultimo January passato aen Cabo de Boa Esperance gelaten, aldaer, 
Godtloff, met gesont volck wel aengecomen waren.

Tsedert met de schepen Er asmus ende de Vrede den 17en ende 21en Decem
ber goede pertye rouwe syde van de custe van China becomen hebbende, 
wiert by den raedt goetgevonden, dat U. E. daervan goede pertye met het 
schip Vyanen znde d’advysen van Tayouhan toeseynden souden, niettegen- 
staende qualick op d’uytterste termijn, by U. E. op ’t affvaerdigen van een 
adv[ijs] schip gestelt, als namentlijck ultimo December, gereet cost wesen.

D’ affvaerdinge van dit schip met alder haeste gevordert sijnde, heeft even
wel niet eer connen geschieden dan January 1628, als wanneer na de Straet 
Sunda vertrock, do[ch] voor Bantamyojpende, wiert soo ranck bevonden, 
dat genoo[t]saeckt wierden tot Batavia weder te keeren om ’t schip te sty- 
v[en]. Ondertusschen woy de wint uyt den Westen soo hart door, dat het 
scheen de reyse door de Straet Balamboam veel eerder dan door de Straet 
Sonda doen soude, waerover goetvonden ordre te geven dat ’t schip Vyanen 
na de Straet Balamboam soude Ioopen. 14en January 1628 is derwaerts ge- 
seylt, den 25en ditto vandaer t’ zee gelopen, ende dat soo Zuydelick, door con
trarie Westewinden, dat op ’t Suytlant achter Java vervielen ende daer aen 
de gront geraecte, alwaer 8 a 10 lasten peper ende pertye cooper wierpen, 
waermede, Godtloff, sonder meerder schade van de gront geraecte; doch in 
den storm was ’t schip so[o] leek geworden, dat 12.000 steecken in ’t etmael 
mosten pompen, daerdoor de scheepsraden goetvonden ’t eylant Mauritius 
aen te doen, omme te sien off ’t leek conden stoppen, ’t Is daer w[at] gebetert, 
ende sijn voorts den 24en May aen Cabo de Boa Esperance wel aengecomen, 
alwaer op 29en ditto by haer arriveerde ’t schip Schiedam, van 't vaderslant 
comende, welck Vyanen met verscheyde nootlicheden assisteerde. De com
mandeur de Wit schrijft ons, dat primo Juny van de Caep na ’t vaderslandt 
vertrecken soude in compagnie van drie Engelsche schepen, de Palsgraef, 
de Dolphijn ende Discouvre, van Suratte gecomen. D’Almoge[nde], hoopen 
wy, sal haer met alle d’anderen behouden geleyt hebben. Wy hadden wel 
verhoopt dat dit schip de vloote van den generael Carpentier beseylt soude 
hebben, ofte soo spoedich voortgeraect, dat mede achter Engelandt om soude
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hebben mog[en] loopen, maer ’t heeft Godt niet gelieft, ende verhopen dat 
U. E. niet qualick nemen sullen dat dit schip door goeden yver met deretou- 
ren ende advysen van China soo laet nagesonden zy; verhopen dat het na 
desen met soo costelijcken retour ende quaetgestelt schip niet geschieden sal.

Den 16* December 1627 is van Suratte mede na’t vaderslant vertrocken 
tschip Dort, met een goet retour, als per nevensgaende facture. Verhopen 
dat ’tselve de voorsz. vijff schepen aen Ste Helena beseylt sal hebben, alsoo 
’t jacht Vlielant, aen Cabo de Boa Esperance leggende, ’tselve aldaer den 
25en February passato, soo sy.menen, heeft sien passeren.

By desen gaet copie van d’onse van 30en October, 9en November 1627, 6en 
ende 12en January 1628, met de voorsz. schepen Fredrick Hendrick, Hollan- 
dia, 's Lants Hollandia, ’t Wapen van Delft, de Galias ende Vyanen gesonden, 
gelijck mede van een andere, den 24en January geschreven met d’Engelse 
schepen de Maurits ende den Ar ent, den 28en February van Bantam naer 
Engelandt vertrocken, geladen met 320 lasten peper, te weten 4000 sacken 
Bantamse, daeronder 1000 sacken voor reeckeninge van den coninck van Ban
tam ; de reste Jambyse peper.

Tsedert sijn hier, Godtloff, van ’tvaderslant wel aengecomen: den 22enJuny 
de schepen Prins Willem ende Nassouiv, den 28en July ’t schip der Veer,

2. ïAan- 
gekomen
schepen, primo Augusty de schepen Vlissingen ende Delffshaven, ende den 4en ditto 

'tjacht Zeeburch, waermede wel ontfangen hebben U. E. missiven van 10c 
Augusty, 24en September, primo ende 7cn October, als 5en November 1627, 
waerop in dese de noodige antwoort volgen sal. i

De behouden overcomste van de schepen ’t Wapen van Rotter dank Thooien,* 
Leyden, Schiedam ende ’t Wapen van Enckhuysen hebben geerne verstaen ; 
d’ andere drie, Goude Leeuzv, Walcheren ende Orangie, die in Engelandt ge- 
arresteert waren, hoopen wy, sullen U. E. corts daerna mede wel geworden 
sijn. Met goede redenen reprehenderen U. E. ’t lange ophouden van dese drie 
Suratsche schepen met soo costelijcken last. Om diergelijcken ende andere 
inconvenienten meer voor te comen, hebben wy goetgevonden na Suratte 
ordre te geven, dat voortaen vandaer tot naerder ordre van U. E. ofte van ons 
geen schepen directelijck na ’t vaderslandt senden, maer dat alle de zyde van 
Persia, indigo ende cleeden van Suratte, na Batayia-seynden, omme van hier 
met alle andere retouren in een vloote na Nederlandt gesonden te werden, 
claeraen wy menen de Compagnie grooten dienst geschieden sal. De zyde van 
Persia moet hier nootlijck comen, ofte soude wel negen maenden in Suratte 
moeten bly[ven] om bequaem saisoen te verwachten, welck gants ongeraden 
houden; ende wat aengaet de Suratsche retouren, wy meenen de Compagnie 
soo schadelick niet te wesen dat die eens een jaer retarderen, als dat alle jaren 
met een schip alleen van Suratte affgevaerdicht werden,
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Met droefifheyt hebben verstaen ’t ongeval de schepen Campen ende Vlie
gende Draeck op de Naelde van Wicht overgecomen. D’ Almogende versette 
des Compagnies schade in een andêrTDe raden van ’t schip Nassouw seggen 
ons, datter geen noot noch reden is geweest waeromme de vloote van den 
commandeur Block Martsz. haddebehoeven in Engelant te loopen, maerdat 
sulcx directelick tegen goetvinden ende resolutie van de breede raden door 
den commandeur ende synen scheepsraedt gedaen is. De commandeur ende 
syne scheepsraden antwoorden daertegen, dattet niet geraden was met sul- 
cken schepen in ’t Canael te cruyssen, ende voegen daer oock by, dat door 
U. E. niet verboden was datter geen schepen in ’t uutseylen in Engelandt 
souden loopen, maer sulcx wel schriftelijck verboden hadden aen de schepen 
uut India comende. ’t Zy watter oock van is, de schepen Campen ende Vlie
gende Draeck sijn daer, Godt beter ’t, gebleven. Hiertegen wort ons gerap- 
porteert van eenige van de raden vgin de schepen Vlissingen, der Veer, Del ffs- 
haven ende Zeeburch, soo niet in Pluymuvden gelopen waren, dat aparent 
een machtige vloote van Duynkercke bejegent souden hebben. Wy meenen 
noodich te wesen, dat alle uutvarende schepen soowel schriftelijck verboden 
werde in Engelant niet te loopen, als de thuyscomende. U.E. gelieven daerop 
te disponeren, sooals ten dienst van de Compagnie geraden vinden.

In plaetse van de Vliegende Draeck heeft d’ heer commandeur Block Martsz. 
van Cabo de Boa Esperance na de Custe Choromandel gesonden de jachten 
Wieringen ende der Schellingh, met het gebergde goudt ende andersints na de 
Custe gedestineert. Sy zijn aen de Mayottes geweest ende op 14en July, Godt- 
loff, voor Paliacatte gecomen. Te vooren was ’t jacht Vlielandt den 10cnJuny 
aldaer mede wel geariveert. D’aencomste van Schiedam hoopen haest mede 
te vernemen.

Voor desen is U. E. mede geadviseert, hoe de generael Coen den 15cn July 
van Cabo de Boa Esperance vooruyt naer Choromandel affgevaerdicht hadde 
de schepen de Leeuwinne ende de Kemphaen. Tusschen Madagascar*cnde 
’t landt van Africa is haer langs de vaste custe soo harde contrarie windt 
ende stroom bejegent, dat geheel veel tijt verlooren eer de Mayottes beseyl- 
den ende bycans overal contrary saisoen bejegende, soodat niet eer dan 4cn 
January 1628 tot Paliacatte arriveerden. Byaldien dese schepen haer cours, 
gelijck de schepen van Batavia varende, een groot deel nae ’t Zuytlandt achter 
Java gestelt hadden, ’t is aparent dat seer spoedich op de Custe Choromandel 
gecomen souden hebben. Hierover gelieve U. E. verdacht te wesen goet sijn 
zal dat ordre geven, soo wederom eenige schepen, na de Custe gedestineert, 
laet aen de Caep comen, dat recht door zee by suyden Madagascar na de 
Custe van Choromandel loopen. Zy sullen, vertrouwen wy, mede spoedich 
voortcomen.

*
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AIsoo ’t schip der Veer op d’uytreyse seer leek was, aen Cabo de Boa 
Esperance comende, veel siecken hadden ende daer geen verversinge be- 
comen conden, wiert by den vice-commandeur Verloren Arbeyt ende den 
raedt goetgevonden, dat ’tselve met ’t jachtZeeburch na deBaye van SteLucia 
aen Madagascar, om te verversen, souden loopen. Zy sijn daer geweest, heb
ben haer cours weder om de Suydt gestelt, ende sijn noch drie dagen voorde 
schepen Vlissingen ende Delffshaven (die van de Caep recht door zee liepen) 
tot Batavia aengecomen.

Voor de comptanten ende cargasoenen met voorsz. schepen Prins Willem, 
Nassouw, der Veer, Vlissingen, Delffshaven ende Zeeburch, mitsgaders ’t ge- 
salveerde geit uut Campen ende de kist Nederlants payement van Wieringen 
tot Batavia ontfangen, is de Generale Compagnie gecrediteert ter somma van 
ƒ 1.277.675 — 5 — 14. De bevindingesullen U.E. door nevensgaende notitie 
vernemen. Insgelijcx is de Compagnie mede goetgedaen ende de reeckeninge 
van Choromandel belast ter somma van ƒ 226.711 — 3 — 8 voor ’t goutende 
goederen door de jachten Wieringen, Vlielandt ende der Schellingh op de 
Custe gelevert.

Ter goeder tijt sijn de voorsz. schepen (Goode zy loff) tot Batavia ende op 
de Custe Choromandel wel aengecomen. ’t Volck comt tot versterekinge van " 
Batavia sonderlinge wel te pas. ’t Geit is na de custe van China, Suratte, Persia, 
Choromandel ende elders behoorlijck versonden ende gedistribueert, ende de 
schepen sijn oock van pas tot Batavia gecomen, omme wederom in te nemen 
de retouren voor ’t vaderslandt. Souden anders om retourschepen seer ver
legen geweest hebben; soo hier noch een groot schip ofte twee hadden, sou
den al da tel ij ck mede geladen connen worden. U. E. sy ten hoochsten ge- 
recommandeert de saecken op alle de Cameren daerna te beleyden, dat alle 
schepen in September ofte October van Nederlandt na Indien affgevaerdicht 
mogen werden. De Compagnie sal daeraen treffelijcken dienst geschieden, 
alsoo de schepen alsdan overal een goet saisoen sullen bejegenen ende hier 
met Godes hulpe, gelijck vooren is geseyt, in soo bequamen tijt aencomen, 
dat schepen, volck, geit ende goederen sullen mogen gebruycken ter plaetse 
ende in sulex daer de Compagnie den besten dienst geschieden sal.

Met onse voorgaende is U. geadviseert, hoe alle onse schepen ende jach- 
Kust van ten van c]e custe van China verdreven ende de roovers t’ eenemael meester 
Tayouan; van de Chineese Zee waren, daervooren d’ onse oock hadden moeten wijeken.

Tsedert is ’t resterende jacht Cleyn Heusden hier mede wel aengecomen, ge
lijck oock de tweede conincxjonck, door d’ onse gemant. De derde jonek had-, 
den in Haerlem’s Bay opgeleyt. Van Haerlem’sBay Noortwaerts hadden de 

groote moort ende distructie bedreven; daer was niet een haven ofte 
bay off d’ onse vonden daer 30, 40, 50 ende meer doode lichamen/''-
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/ Van Tavouban sijn hier tsedert van d’ heer Nuyts successive na malcande- 
ren aengecomen drie Chinese wanckans, welcke expres metadvysen herwaerts 
gesonden heeft. Wy hebben daermede ontfangen syne E. missiven nevens 
desen gaende, van dato 27 ende 28 February, 15, 23 ende 26cn Marty 1628, 
waerdoor verstaen hebben, hoe onse gesanten niet alleen onverrichter saké, 
maer oock onverhoort van Edo ende Japan hebben moeten keeren, gelijck 
mede de groote clachte, welck d’ heer Nuyts over den soberen staet van Tay- 
ouhan is doende.

Voor desen is U. E. geadviseert, hoe d’E. Pieter Nuyts ende PieterMuyser 
in ambassade na den keyser van Japan met goede schenckagie gesonden 
waren, soo omme syne Majesteyt te begroeten, als omme met behendicheyt 
wech te nemen d’ onluste die gevreest wierden daer souden mogen rysen door 
clachte van de Japanse cooplieden in Tayouhan handelende, welcke verleden 
jaer d’onse beschuldichden dat haer tollen hadden affgevordert ende den 
handel aldaer met de Chineesen ende inwoonders verhinderden.

De comste van dese onse gesanten door d’ heer van Firando, die ten hoove 
was, in ’t hoff aengedient sijnde, versocht verloff dat ten hoove mochten 
comen; hy vercreech daertoe licentie ende sont d’ onse tot Miaco pas, dat van- 
daer op ’skeysers kosten ten hove souden comen. Naer veel moeyten sijn 
eyntlijck in Edo aengecomen, wierden daer in een kercke (rontsomme met 
wacht beset) gelogeert; haer comste, door ’skeysers raden van d’ heer van 
Firando verstaen wesende, was haer, soo hy zeyde, seer aengenaem.

’t Is gebeurt, terwyle d’onse na’t hoff reysden, dat ondertusschen twee 
Japanse joncken van Tayouhan in Nangesacke keerden; een van dese, Pheso- 
donne, regent van Nangesacke toecomende, heeft vandaer sonder kennisse 
van d’onsse gevoert sesthien naturelle van ’t dorp Sinckan. Phesodonne, die 
groote vrienden ten hove heeft ende een groot vyandt van onse natie bethoont 
te wesen, gaff uut, dat dese vreemdelingen daer quamen om zyne Majesteyt 
desouverayniteyt van Tayouhan ende ’t eylandt F'ormosa op te dragen, omme 
over d’onse te dagen ende een regent te versoecken. Hy maecte haer toe als 
ambassadeurs, formeerde een schenckage ende versocht voor haer licentie 
omme ten hove te mogen comen, welcke met gelijcke eere ais onse natie ver
gunt wiert. D’onse, vresende dat hierdoor groote swaricheyt voor de Com
pagnie soude mogen ontstaen, namen voor, des Compagnies recht ernstelick 
voortestaen; seyden dat dese Sinckanders geen ambassadeurs waren, maer 
dat se van den capiteyn van de jonck van Phesedonne steelswijs van Te) 
han vervoert ende als ambassadeurs opgemaect waren.

Het schijnt, soo d’onse van dese Sinckanders ende van de souverainytijt 
van Tayouhan geswegen hadden, dat by den keyser wel audiëntie becomen 
endegoetaffscheyt vercregen souden hebben, maer alsoo d’onse door Qui-
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nosquedonne, een van des keysers raden, ende twee domestique priesters van 
syne Majesteyt seer nauw geexamineert wierden, van waer zy quamen, wie 
haer gesonden hadde, van wie de brieven geschreven waren, van waer de 
schenckagie quam ende wat sy meer quamen doen als syne Majesteyt te be
groeten ende van ontfangen weldaden te bedancken, is rontuut door d’onse 
verclaert, dat syne Majesteyt wilden dagen, dat den capiteyn van de joncke 
van Phesedonne sekere inwoonders van Sinckan, onse onderdanen, steelswijs 
van Tayouhan hadde vervoert ende Phesedonne uutgaff, dat die als ambas
sadeurs aen syne Majesteyt gesonden waren ende dat daerover recht wilden 
versoucken, daerby allegerende wat recht ende souverainiteyt in Teyouhan 
pretenderen. De rijcxraeden d’intentie van onse gesanten aldus vernomen 
hebbende, wierd haer daernae selffs verweten dat geen ambassadeurs waren, 
maer dat eenige cooplieden haer opgeraept ende gesonden hadden om voor 
geschencken ’t stuck van Tayouhan by syne Majesteyt tegens syne onder
danen te defenderen; item dat haren generael niet dan een dienaervan coop
lieden is, ende nadat 37 dagen getraineert waren, wonderlijcke veel na de 
qualiteyt van d’heer generael ende de plaets van BaJtaviagevraecht was, wier- 
de d’onse eyntlijck aengeseyt, dat met haere geschencken van Edo weder 
souden keeren ter plaetse daer vandaen gecomen waren, alsoo geen Batavia, 
noch gouverneur-generael kenden (doch de vier metalen stucken heeft d’heer 
van Firando in Osacca doen blyven), sonder dat syne Majesteyt off oock 
yemant van de rijcxraden hebben mogen spreecken. D’onse menen dat voor- 
nemelijck door toedoen van d’ heer van Firando met dese affront affgewesen 
sijn, maer wy achten datter by de raetsheeren maer praetext gesochtisom 
d’ onse aff te wysen, de tijt aen te sien ende de reputatie van den keyser, haeren 
heerc, geheel te mainteneren. Per nevensgaende journael sullen U. E. sien 
hoeveel datter met dese ambassaetschap in Edo te doen is geweest.

De schenckagie door d’ onse aen eenige particuliere gedaen, bedraecht 
ƒ2053 — 10 — 8, ende boven ’t defroy van den keyser sijn by de gesanten 
op de reyse gegasteert ƒ28.468 — 12 — 4, doch alsoo daeronder veel per- 
tyen loopen, daermede de Compagnie, soo ’t schijnt, t’ onrechte belast wort, 
ende dat d’ oncosten voornemelijck soo hooch loopen doordien d’ heeren 
ambassadeurs haer suyte ende gevolch, om des t’aensienlijcker ten hove te 
compareren, vrywat hooger gemaect hebben dan hier by den raedt in project 
voorgeschreven was, is goetgevonden dat d’heer Nuyts ende Muyser dese 
vergrootinge verantwoorden sullen. Ondertusschen is de pertye op haeren 
naeme te boecke geregistreert.

Soo haest d’onse aldus affgewesen waren, is d’heer Nuyts dadelijck van 
Edo na Firando vertrocken ende vandaer met ’t schip Woerden naTeyouhan 
gevaren ende den 24cn Decembenaldaer wel aengecomen, Teyouhan in seer
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soberen stact vindende. Met Woerden bracht mede 72.000 realen Japans sil ver. 
D’ heer Nuyts bereeckent in Tayouhan nodich te wesen een guarnisoen van 
500 coppen ende heeft daer niet meer dan 300, waeronder geen 120 cloecke 
mannen sijn, ende al ’t vrolck van Woerden medegereeckent is. Waren de vy- 
anden, seyt hy, voor syne comste met Woerden gecomen, sonder wederstant 
souden Tayouhan gewonnen hebben, daerover seer claecht dat de 
deur de Witt, om cleene oncosten in reeckeninge te brengen, ’t fort gans 
qualijck gefortificeert heeft gelaten ende met alle de schepen ende jachten na 
de custe van China vertrocken is. D’inwoonderen van de dorpen Sinckan, 
Balouan, Mattan ende Soulangh pleegden oock groote moetwille tegen d’onse.

Daerna, als namentlijck den 18cn Martius, was van Japan in Tayouhan 
mede wel aengecomen ’t schip Heusden, met 100.000 realen aen silver. West- 
cappel was te vooren met 26.000 realen aen silver van Firando na Tayouhan 
vertrocken ende aldaer niet verschenen. Pieter Muyser met ’t schip Heusden 
by de revier van Chincheu sijnde, verstont daer, dat de roovers een Nederlants 
schip met branders corts te vooren hadden overvallen ende ’t selve met ac- 
coort vermeestert. Aen de omstandicheden welcke de Chinesen wisten te ver
halen, wiert voor seecker geoordeelt dat dit Westcappel geweest zy. D’PIeere 
wil des Compagnies schade met andere vergoeden.

Groote dachten sijn d’ onse over d’ heer van Firando doende. Nyenroode 
slaet voor, ende d’heer Nuyts raedt aen, dat ons comptoir van Firando in 
Nangesacke souden transporteren, omme ’tquaet tractement ende de groote 
begeerlijeheyt van die van Firando t’ontgaen. Meenen, dattet de keyser aen- 
genaem wese soude, omdat Nangesacke onder sijn Majesteyt selffs sorteert. 
De resolutie hiervan hebben wy tot naerder advijs uutgestelt.

Nyenroode adviseert met zyne jongste, dat de rijcxraeden d’ heer van Firan
do belast hebben d’onse wel te tracteren ende aen te seggen, dat niet droevich 
souden wesen; in toecomende soude ’t verbetert worden, soodat verhopen 
de swarichevt in Japan soo groot niet vallen sal, als d’ heer Nuyts wel vreest.

Alsoo d’onse met de groote menichte van swarte laeckenen in Japan seer 
verlegen sijn ende die in lange niet sullen connen vertieren, sijn wy genoot- 
saect geworden hier te houden alle de swarte laeckenen met de vloote 
generael Coen gecomen, 405 stucx bedragende, ende met de schepen.Prins 
Willem ende Nassouw zijnder noch 222 ditto swarte lakenen bygecomen. 
Tot naerder advijs dienen U. E. geene meer te senden.

Dit jaer hebben geene boecken van Firando becomen. Ondertusschen heb
ben ’tcomptoir Firando by provisie belast met ƒ500.000, die gissinge maecken 
aldaer in negotie geadvanceert te wesen. Aen oncosten van schepen, huys- 
houdinge ende voorsz. ambassade sal daertegen by gissinge gegasteert wesen 
omtrent ƒ66.000.

;

comman-

van

.

■

- -.........
■ -v, :

I



3 Nov. 1628. 109

Van Mac ca uw waren geen navetten in Japan aengecomen ; hadden die op
gehouden, door vreese dat d’onse met de Chineesche roovers een tocht op 
Maccouw souden doen; evenwel seyt Nyenroode datter dat jaer wel 3000 
picol rouwe zyde in Japan gecomen waren.

Op ’tjongste van ’tmousson soude ’t jacht Chincheu van Firando na Ta- 
youhan vertrecken, ende alsoo in Japan gants weynige tydinge van groote 
macht der roovers was, vreest d’ heer Nuy-ts gelijck ongeval als Westcappelbz- 
loopen sal, daertegen niet versien can./

I <' Op de custe van China was de roover Iquan wel 1000 joncken sterck ende 
meester van de Chineesche zee; twintich mylen in ’t ronde was ’tvolck voor 
hem vluchtende; Aymoy ende Haytou hadden sy ingenomen, verdestrueert, 
verbrant, ende vermoort dat niet ontloopen conde. Men seyde dat sy Simsou 
’t hooft affgehouden ende sijn huysinge geraseert hadden. Soo ’twaer is (ge
lijck aparent ja), sal de Compagnie met hem verliesen ƒ49.624 — 18, die 
Simsou per reste schuldich is. Wy hebben ordre gegeven dat geen groote 
somma geit meer aen Simsou, noch andere opleveringe van zyde, noch andere 
coopmanschappen gegeven werde.

Niet een Chineesche jonck isser verleden Noordermousson uut Chincheu 
gevaren. Hoe ’t aenstaende mousson gaen sal, zal den tijt leeren.

D’oncosten in Tayouhan bedraegen van 12 maenden ƒ72.093 — 6 — 2, 
waertegen in negotie niet meer geadvanceert is dan ƒ7.624 — 13 — 2. Dese 
groote costen met die van Japan, de schuit van Simsou en ’t verlies van de 
schepen Groningen, Ouwerkerck ende Westcappel sullen seer na balanceren 
de voorsz. ƒ 500.000 in Japan by gissing geavanceert, alsoo aparent is, in Fi
rando mede een goede somme aen quade schulden verliesen sullen.

Tot assistentie van d’ onse in Tayouhan ende vervolch van den handel op 
de custe van China ende Japan hebben weder opnieuws naer Tayouhan ge- 
sonden de jachten Erasinus, Domburch, Tessel, Slooten, Diemen, Batavia, 
Armuyden ende Cleen Armuyden, gemandt met 405 coppen, meteen carga- 
soen van ƒ334.645 — 0 — 9, daeronder ƒ99.650 aen realen van 8en ende 
rijcxdaelders, met 280 picol rouwe zyde, pertye rootcarmosijnlaecken.groff- 
greynen, sayen, bouratten, rassen, 300 picol peper, sandelhout, oliphants- 
tanden etc. voor Japan. D’Almogende wil haeralt’samen behouden geleyden. 
Te vooren was in Tayouhan noch berustende ƒ400.000 aen goede effecten; 
bedraecht te samen ƒ734.645 — 0 — 9. D’Almogende wil de Compagnie 
daervoor een goet retour verlenen, ’tjacht de Haen is mede derwaerts affge- 
vaerdicht geweest, maer alsoo 5 a 6 mylen van Batavia sijnde, ’tselveeen 
cleene travade beliep ende de poorten achter de mast open waren, heeft door 
syne poorten soo veel water ingecregen, dat op 28 vadem gesoncken ende 
gebleven is. Een jonge isser mede verongeluct ende ’t ander volck gebercht.
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Na Tayouhan hebben ordre gegeven dat d’onse trachten sullen de vaert 
tusschen Chincheu ende Tayouhan met macht te openen ende veylhouden 
ende van de Chineesche mandorijns procureren den vryen handel, ’tsy dan 
in de revier van Chincheu, yvers elders, ofte dat een yder liber ende vry in 
Tayouhan laten varen, eer d’onse des conincx mandorijns assisteren ende 
gewelt tegen de roovers gebruycken. Den vryen handel van Combon, Toutock 
endegrooten met schriftelijcke toesegginge ende effectueel gevolch becomen 
hebbende, dat dan des conincx volck met ernst assisteren ende de roovers soo 
veel mogelick wesen sal, verdryven, verstroyen, ende vernielen. Maer byal- 
dien d’onse den vryen handel niet becomen conden, ende dat metschoone 
semblanten ofte andersints getraineert wierden, hebben belast dat dan (omme 
des Compagnies volck, schepen ende middelen niet onnuttelijck te consu
meren) den handel om de Noort versoecken; dat oock sullen sien aff te snyden 
den handel, vvelck geseyt wort de Chineesen van Hoccheo by de Spaignaerts 
op Kelangtamsiu aen ’t Noortoosteyndë van Formosa beginnen te dry ven, 
maer insonderheyt, dat met een tamelijcke vloote tusschen Lamo ende Pedro 
Branco sullen cruyssen op des vyants vaertuych tusschen Nangesacke, Ma
nilla ende Maccouw varende, ende dat ons by gebreck van handel ’tsilver, 
welck hebbende sijn ende noch van Japan becomen sullen, weder herwaerts 
seynden, opdat ’tselffde in dese quartieren nae Choromandel, Suratteende 
Persia gebruycken mogen.

Aengaende’t recht ende souverainyteyt in Tayouhan, hebben d’ heerNuyts 
geordonneert dat ’t selve voor hare Hoog Mogende ende de Compagnie in 
allen deelen ongecreuckt mainteneren, sonder daervan aen de Japanders ofte 
eenige andere natie, wie ’toock soude mogen wesen, ’t minste te cederen. Dat 
de Japanders, die daer souden mogen comen, met alle beleeftheyt bejegenen; 
soo daer begeren te handelen, dat de lasten van de besettinghe, die men noot- 
lijck tegen de roovers ende andere vyanden moet doen, pro rato helpen 
dragen ofte den handel aldaer naelaten, mits ondertusschen vooreerst met 
discretie tegen haer procederende, totdat naerder vernemen, hoe hem desae- 
cken in Japan schicken.

Den oppercoopman Nyenroode hebben geordonneert d’heer van Firando 
ende andere grooten des rijcxop de gevoegelijckste maniere cont te maecken, 
dat het ons bedroeft te verstaen de groote affronte, molestie ende facherye, 
welck d’ onse in Japan door toedoen van ’t volck van Phesodonne, die in Tay
ouhan geweest sijn, aengedaen is, maer insonderheyt dat gesocht wort de 
reputatie ende aucthoriteyt van den gouverneur generael by synekeyserlijcke 
Majesteyt ende rijcxraden te vilipenderen ende verdacht te maecken, ende 
byaldien desen quaden cours gevolcht wort, dat veel liever onse schepen 
Japan willen houden, volck ende goederen vandaer lichten, dan met zijnne
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Majesteyt ende de grooten des rijcx in contentie treden over de souveraini- 
teyt van Tayouhan ende de reputatie van onssen staet, ende byaldien ver
neemt dat onse quaetgunstige soo veel faveur ten hove souden mogen be- 
comen, dat wy ’t recht van Tayouhan qualijck souden connen mainteneren 
sonder in vordere swaricheyt ende becommeringe van onsen handel in Japan 
te geraecken, dat dan intijts de saecke daerna beleyde, dat alle des Compag
nies volck ende middelen van Japan te syner tijt intrecken mogen, alsoo ver- 
staen beter te wesen dat Japan, dan Tayouhan verlaten, doch laten ons voor- 
staen de saecke sulcken last niet lyden sal. De vordere ordre sullen U. E. door 
nevensgaende copie van onsse missiven connen vernemen.

Omme 't cargasoen van Siam in Japan te brengen, is op 24en Mey passato 
de Vreede na Siam vertrocken. ’t Hadde wel eer connen ende behooren te 
gaen, maer vermits ’t schip Heusden seer lange tardeerde eer van Firando in 
Teyouhan quam, liet ons d’heer Nuyts met expresse advysen weten, hoeseere 
vreesde d’onse in Japan met arreste opgehouden wierden, ende alsoo ons 
medeschepen gebraken, conden qualijck resolveren derwaertstesenden, voor
dat naerder advijs bequamen. Dewyle swack van schepen, volck ende capitael 
sijn, hebben goetgevonden na Firando last te geven, dat tot naerder ordre 
geen silver tot opcoop van hertevellen na Siam senden, maer dat alles na 
Tayouhan ofte herwaerts schicke.

Over twee jaren is ’t gewas van rijs in Siam soo qualijck geslagen, dat daer 
in groot gebreck van rijs vervielen ende geene altoos uutgevoert mochte wer
den, niettegenstaende ’t gewas van voorleden jaer seer wel gelucte. Hierover 
sijn de jachten de IJoope, Nera ende den Haringh ledich van daer gekeert, ’t 
schip de Ccnneel met hout geladen, doch de fluyt Gorcum heeft, Godtloff, 150 
lasten vandaer gebracht, welck door sonderlinge gunste ende faveur van den 
coninck toegestaen wierd, niettegenstaende sulcx alle de werelt ontseyde 
ende groot misnoegen ten hove t’ onswaerts vernamen, omdat de missive van 
syne vorstelijcke Genade met de geschencken voor zyne Majesteyt soo lange 
lardeerden. Sonder de comste van dese fluyt souden in Batavia in hongersnoot 
vervallen hebben, alsoo by de stadt geen drie dagen etens was ende ’t casteel 
weynich hulpe conde doen.

Op 26en July passato hebben weder om rijs naer Siam gesonden de schepen 
Oudt Mauritius ende Zuyt Hollandt, waermede Willem Cunigom gesonden 
hebben, omme aen syne Majesteyt de brieven van sijn Excellentie ende ge
schencken over te leveren. Verhoopen dat daermede d’ oude gunste ende fa
veur weder becomen sullen. Sonder dese geschencken ende missiven 
aparent dat in Siam niet aengenaem souden wesen ende geen rijs becomen. 
Dese schepen hebben duslange daerna moeten ophouden. Sy zijn beyde 
out ende onbequaem, dat niet sonder vreese is off de reyse sullen connen
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f doen. Wy hebben oock ordre gegeven, dat d’onse vooreerst in Siam niet laten
sullen dan een assistent ofte twee, met wat middelen tot haer onderhout.

Alsoo de peper in de bocht van Patany verleden jaer dier was ende de
deden daertegen goetcoop verhandelt wierden, hebben dit jaer derwaerts
niet gesonden, te meer dewyle qualijck een schip daertoe connen uutmaecken.
Wy meenen dat U. E. qualijck bericht sijn van degeene, die seggemnodich te
wesen dat de Compagnie in de bocht Patany comptoiren boude./

T, , g Van ’t vaerwater van Malacca is den commandeur Carel Lievensz. met al
Vaar

water van 
Malaka.

1
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Bocht
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de resterende jachten gekeert, sonder yets meer op den vyandt verricht te 
hebbeno&cht Portugiesse navetten van Maccouw waren onse vloote by nachte 
gepasseeft: ende in Malacca wel aengecomen. Van Jamby wort ons geschre
ven, dat de vyandt op Poulo Timon besettinge geleyt soude hebben omme 
’t vaerwater tusschen Malacca ende Maccauw te bevryen. Door gebreck van 
schepen ende volck hebben dit mousson niet een jacht in ’t vaerwater van 
Malacca connen seynden, soodat ’t selve vaerwater t’ eenemael vry ende open 
is, welck de Compagnie in haere negotie geen voordeel doet.

i

Tsedert onse jongste hebben van Jamby becomen ’t jacht Diemen met 
Jambi. 167.623 catty peper, de fluyt Velsen met 325.341 catty, de Maccareel met 

245.800 catty. Geit ende cleeden isser lang gebreck geweest. Mette fluyt 
Velsen ende Beverwijck hebben derwaerts pertye gesonden; verhoopen daer- 
mede beter coop peper becomen sullen, alsoo de voorgaende wat diere comt 
te staen, door de groote cladderye van d'Engelsen, wiens middelen aldaer, 
na wy verstaen, haest besteet wesen sullen. Den oppercoopman Gerrit Broeck- 

hebben derwaerts gesonden gehadt, omme t’onderstaen offde coningen 
Jamby ende^alimbam souden connen vereenigen ende eenige immuni- 

teyt becomen tegen de vryheyt van tol, welck d’onse voor 10 a 12 jaren op 
’t versoeck van assistentie tegen die van Palimbam toegeseyt was. De tollen 
ende ongelden duslange in Jamby betaelt, bedragen 12£ per cento. Tegen 
de vryheyt die d’onse voor 10 a 12 jaren was toegeseyt, wiert by die van 
Jamby gepractiseert dat 10 per cento souden heffen van degene die de peper 
van boven de reviere in Jamby brachten. In plaetse van ons eenige vergoe- 
dinge van de gedane assistentie te doen, is d’ onse sulcx door de coninck 
Jamby rontuut ontseyt, ende oock verclaert, dat de nieuwe opgesette tol 
10 per cento mede heffen wil, seggende dattet ons niet aengaet. Wat reden 
hiertegen geallegeert sijn, ’t heeft niet mogen helpen. D’ onse wert de schuit 
gegeven dat Palimbam niet vermeestert is, ende den coninck van Jamby ver- 
soeckt nieuwe hulpe, niettegenstaende selffs de lust noch macht niet en heb
ben om yets tegen Palimbam te doen, in voegen dat voor ons danck, in plaetse 
van 12-| per cento de lasten van 22-J sullen moeten dragen.

Op de Westcuste Sumatra varen wy niet beter. Tsedert onse jongste hebben
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vandaer becomen, te weten: Beverwijck met 931 bhaer peper, Medenblick 
Westkust! met 795 bhaer, welck mede nochal dier comt te staen, vermits de bhaer tegen 

cleeden verhandelt op 25 realen wert gereeckent, die om 16 a20 met contant 
wel souden becomen. Daerenboven werden noch gedrongen aen d’ officieren 
van den coninck van Atchin alsulcken lasten voor incomen van cleeden ende 
u ut voeren van peper te betaelen, dat d’ oncosten 2\\ per cento bedragen, als 
yder bhaer peper 22 realen wert gereeckent; ende dese lasten moeten met 
contant betalen, off connen geen handel becomen, al wilden de cleeden oock 
geven, gelijck die op de Custe ende in Suratte costen. Op verscheyden plaet- 
sen plegen voor desen liber ende vry, sonder eenige molestie te handelen, 
maer alsnu heeft den coninck van Atchin de gantsche Westcust Sumatra soo 
beset ende d’ inwoonderen in sulcken vreese gebracht, dat aen de schepen 
niet handelen durven. Tegenwoordich sijn wy daer noch hebbende de schepen 
Amsterveen, den Arendt ende Medenblic/t.jVerhoopen dat haere last wel be- S ' - 
comen sullen, alsoo daer geen peper gebfeect, doch hebben ordre gegeven, 
dat d’ onse haer niet sullen verhaesten, maer trachten de sware lasten t’ ont- 
gaen ende hare deden ten besten te verhandelen offwederbrengen.D’Engel- 
sche sijn mede met twee schepen op de Westcuste, dan alsoo haer contant 
gebreect om de tollen te betalen, connen met de cleeden alleen niet wel te
rechte comen.

8.
:

-I

t

Om verscheyden consideratiën, als gebreek van schepen, hebben de ver
leden mousson naer Atchin niet gesonden.

Met 'tjacht Cotchin hebben van Succadana becomen 619 diamanten, we
gende 305-J- caraet, ende alsoo dien handel niet veel beschiet, is derwaerts niet 
weder gesonden.

Alsoo ons voor desen in Batavia verlaten hadden op de toevoer van rijs uut 
des Mattarams landt ende Siam, ende dat van Siam niet anders bequamen 
dan voorsz. 150 lasten, ende de toevoer uut des Mattarams lant mede gebrack, 
hebben in haest anderen raedt moeten soecken, off souden in Batavia in uyt- 
terste hongersnoot vervallen hebben, ’tls ons, Godtloff, soo wel geluct, dat 
mette Haring van Balamboan becomen hebben 100 lasten rijs, met de fluyt
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Gorcum 170 lasten, van Cottaringa^óp Borneo met de fluytte Amsterveen öU 
lasten rijs ende 100 lasten pady;7item van ditto plaets met Purmerent 43 
lasten rijs ende 11 ditto pady, ende van de Westcust Sumatra met t jacht de 
Haeze 46 lasten rijs ende 44 lasten pady. Hiermede hoopen wy ons wel be
helpen sullen totdat secours van Siam, Araccan ënde Choromandel becomen.jO \ * ^ 

D’Engelsen sijn met twee schepen, d' Abigael ende Roobock, in Macassar A 
Engel- geweest, ende de Deenen met een. Vandaer heefthetDeenseschip Christiaens- 

SDononn have op de Custe Choromandel gebracht 100 bhaer nagelen, 100 bhaer san- 
del, ll bhaer macis ende 14 bhaer nootenmuschaten in de dop, eenige Chi

li.
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neese zyde ende wat gout. Men zeyt, dat desen handel dryven met capitael, 
eenige Portugiesen, Mooren ende Heydenen toecomende. Een ander schip 
hebben zy in Ja£ara leggende, daer de cleeden, als oock in Succadana, tot 
vylen prijs vercoopën&n d’ aftreek van Batavia soo veel kreneken als in haer 
vermogen is. D’EngelsIn geven uyt, dat van Macassar wel 250 bhaer nagelen, 
veel sandel, was, ende andersints becomen hebben, doch hoe veel dattet sy 
en connen niet seecker vernemen, maer ’tgaet vast, dat meest alle dese na
gelen ons van Amboina ontrocken sijn ende dat die in Macassar coopen 
ons gerapporteert wort, voor twee ende drie hondert realen de bhaer. Op 
Loehoe hebben d’onse oock gesien, hoe daer 14 vaten cruyt van hondert 
<8 Europische fustagïe, met Latijnse letteren gemerct, voor 20 realen ’t vadt 
vercocht wierden. ’t Is seecker dat dit cruyt ende noch andere caskens meer 
door d’ Engelsen ofTDeenen van Macassar na Loehoe gesonden is. Per nevens- 
gaende copie van missive, door Christoffel van Singelinhofï uut Trangabary 
aen den gouverneur Marten Isbrantsz. op Paliacatte geschreven, sal U. E. 
mede sien, hoede Deenen versoucken seecker Spaens fregat omtrent Tran
gabary, in openbaer zee door de Leenwinne aengehaelt, ende opentlijck seg- 
gen dat het haer vrienden sijn ende die soecken te protecteren; hadden de 
Spangiaerts van dit fregat oock toegeseyt aen slaven ende de last van salpeter 
(daerom van Manilla gecomen waren) te helpen, ende d’onse doen sy in ’t 
opcoopen van salpeter soo veel hinder als mogelijeken is. D’ Heere wil ’t de 
reeders van Nederlant vergeven.

Van Persia ende Suratte sijn hier, Godtlofïf, op 22 ende 23en Juny wel 
gecomen de schepen ’s La?its Mauritius, t’ Zeepaert, Out Mauritius ende de 
chaloupe de NieuwicheytVmet d’heer admirael Willem Jansz. (’t schip Noort- 
Hollandt was in Suratte gesleten). Brengen mede 350 balen zyde ende 744 
packen cleeden, incoops costende ƒ614.059 — 18 — 13. In Persia heeft dese 
vloote gelaten een cargasoen in geit ende coopmanschappen, bedragende 
ƒ428.550 — 19 — 14, welck omtrent 900 balen zyde ’t aenstaende jaer ren
deren sal.

soo

12. aen-
Suratte 

en Perzië.

Per de boecken van den oppercoopman Visnich sal U. E. sien hoe voor
leden jaer in Persia in negotie geadvanceert is ƒ 217.746 — 12 — 14, waer- 
tegen gegasteert sijn ƒ21.127— 1. Alsnoch is ditto Visnich van de gunste 
ende faveur des conincx seer wel vernoecht. In Suratte was het tot die tijt 
mede noch wel; van den Broeck doet goet ƒ 175.459— 11, in den tijt van 12 
maenden in negotie geavanceert, waertegen gegasteert sijn ƒ58.999— 18 — 9. 
Beclaecht hem seer dat soo qualijck van capitael versien wordt. De sche
pen Bommel, IVeesph waren naer Mocha gesonden met een cargasoen van 
f 12.168 17 6, omme vandaer in Augusty tot Gamron te loopen ende
in te nemen soo veel zyde als Visnich tegen die tijt gereet can crygen, welck

ƒ
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hy verhoopte een goede partye wesen soude, opdat deselffde een jaer eerder 
met de retouren van Suratte naer ’t vaderslandt souden mogen gaen, alsoo 
de vyandt geen sonderlinge macht te water hadde, die dese schepen behoeff- 
den t’ ontsien. Verleden jaer is voorgemelte vloote van ses schepen ende een 
chaloupe na Suratte gesonden, vermits de vyandt goede macht te water hadde 
ende gevreest wiert, dat met weynich schepen daertegen niet souden connen 
bestaen. Tsedert sijn eenige van haere schepen door storm gebleven, andere 
vergaen ende haer volck is verlopen, soodat nu te water heel machteloos waren.

Van Suratte hebben d’Engelsen naer Engelandt gesonden drie schepen, 
de Palsgraeff, Dolphijn ende Discouvre, meest met Malabaerse peper geladen, 
200 balen syde, weynich indigo, byane, circhees, partye salpeter, groote per- 
tye seylcleeden epde breede baftas, welcke schepen ons schip Vyanen, gelijck 
vooren geseyt is', aen Cabo de Boa Esperance bejegent hebben; daerna op 
5en Martius 1628 met vier schepen 850 balen zyde van Persia becomende, 
hebben zy op 25en April ’t schip de Willem mede naer Engelant affgevaer- 
dicht, welck twee maenden, soo zy seyden, aen ’teylandt Mauritius bequaem 
saisoen verwachten soude. Door schryven van den 9en Juny verstaen, dat veel 
goets vergaderden omme dit jaer tytelijck wederomme twee schepen naer 
Engelandt aff te laden. Voor d’Engelsen sijn van Suratte tot Bantam aenge- 
comen de schepen de Blessing ende de Réfugié, met eenige cleeden voor 
haere Compagnie ende eenige voor particulieren, soo Engelsen als Mooren. 
Haer schip d'Exchange was in compagnie van d’onse na Mocha gevaren. 
Hadden noch in de quartieren van Suratte vijff schepen; gaven uyt, dat dit 
jaer een groote vloote van Engelandt verwachten ende een tocht voornemen 
souden; d’onse gissen dat het op Dieu hadden gemunt. Van Engelandt heb
ben zy hier becomen een jacht, de Duyve genaemt, maer connen nietseecker 
vernemen wat geit medebrengt.^

Op 22en July passato hebben wy van hier naer Suratte ende Persia volladen 
gesonden de schepen Uuttrecht, ’t Zeepaert, Brouwershaven ende Negapat- 
nam, met een cargasoen van ƒ791.000, daeronder ƒ 450.000 aen goudt ende 
silver. Daerna de schepen der Veer, Vlissingen, Delffshaven ende Zeeburch 
van ’t vaderslandt met goede partye contanten, Godtloff, wel aencomende, 
hebben dese vloote van Suratte noch nagesonden ’t jacht Zeeburch, welck den 
12cn Augusty is vertrocken met ƒ215.000 aen leeuwendaelders ende rijcx- 
daelders, met weynich coopmanschappen. D’ Almogende wil haer alt’samen 
behouden geleyden ende de Compagnie goet retour daertegen verlenen.

Als ambassadeur van hare Hooch Mogende aen syne Majesteyt van Persia 
hebben daermedc gesonden den E. Jan Jansz. Smidt, met goede schencka- 
gie, ende ordre, dat U.E. instructie ende ’t gene wy daerby hebben gevoecht 
tot eere van onse natie ende ten besten van de Compagnie, soo veele na
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uytterste vermogen doenlijckis, voordere; vertrouwen dat de Compagnie van 
desen persoon in die quartieren wel gedient sal worden. Onder anderen hebben 
zyne E. ende den oppercoopman Visnich gerecommandeert aen syne Majes- 
teyt van Persia te versoecken, dat jaerlicx op onse costen soo veel zyde na Gam- 
ronwerde gebracht als goelijckimporteertdecargasoenen, welck onse schepen 
medebrengen, opdat de Compagnie buyten schade mach worden gehouden 
soo ’t geviele dat syne Majesteyt, out sijnde omtrent tsestich jaren, eens on- 
versiensquamet’overlyden, ende ’t landt in oproer geraecte, welck verhopen 
wel vercregen sal worden, alsoo ’t den coninck aen geen zyde gebreeckt ende 
sonder zyne Majesteyts nadeel wel geschieden can, dat onse schepen soo veel 
zyde weder innemen als geit ende goederen in Gamron lossen; soo dit obti- 
neren, sal U. E. op een jaer een dobbelt retour van Persia becomen, te weten 
van ’t geene daer te lande is ende de schepen weder opnieuw medebrengen.

Met dese schepen is oock medegegaen de soon van den coopman des co- 
nincx van Persia, met retour voor syne Majesteyt. De vader Hussembeecq is 
hier den 6en April overleden. Wy verstaen, dat door dese soone in Nederlandt 
ende hier in Batavia seer veele van de middelen des conincx geconsumeert 
sijn. Heeft ons hier oock groote moeyte aengebracht, hem seer dissolut ende 
prodigue gehouden; hebben oock vernomen, soo gelegentheyt ende middelen 
in handen hadde connen becomen, dat steelswijs vertrocken soude hebben. 
Aen ons selffs heeft hy versocht Christen te mogen werden, ende oock ge- 
noechsaem te kennen gegeven dat niet van meeninge was in Persia te keeren. 
Hierover hebben d’onse belast, soo goeden regard op voorsz. persoon te 
nemen, dat in Suratte niet aen lant come, maer met onse schepen, beneffens 
des conincx retour, in Persia werde gebracht, opdat sijn doen ende ’t gene aen 
’t retour mach comen te gebreken by zyne Majesteyt selffs verantwoorde, ende 
de Compagnie buyten schade blyve.

Den ambassadeur Mousabeecq is van de Custe Choromandel over Golconda 
na Suratte verreyst, omme vandaer met onse schepen in Persia te keeren.

Omme den E. Pieter van den Broecke in Suratte te verlossen, eqde als com- 
mandeur van de vloote, is met voorsz. schepen medegevaren den E. Jan 
Hazel, welck de Compagnie lange jaren in Indien wel gedient ende hem 
gecomporteert heeft, dat volcomentlijck vertrouwen des Compagnies affairen 
in de quartieren van Guseratte ende Indostan seer wel dirigeren ende ten 
besten van de Compagnie schicken sal. Wat ordre zyne E. gegeven hebben, 
sal U. E. per nevengaende copie van instructie vernemen.

Alsoo goetgevonden hebben, gelijck vooren is geseyt, tot nader ordre geen 
schepen van Suratte directelijck na ’t vaderslant te laten keeren, hebben ge- 
ordonneert, dat den E. Pieter van den Broeck toecomende jaer met de Per- 
sische zyde, indigo ende andere Suratse waren, als commandeur met alle de
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schepen in die quartieren wesende, herwaerts come, alsoo niet geraden is 
wederom een schip ofte twee na Mocha te laten varen, omme de Persische 
zyde in September van Gamron te lichten ende soo veel t’ eerder na ’t vader- 
lant te senden, opdat in des vyants handen niet vervalle, mits dat ons met 
een jacht oft meer ’t aenstaende mousson soo tijtlijck goede pertye Guseratse 
cleeden voor dese quartieren senden, dat hiervoor d’Engelsen versien mogen 
werden.

Alsoo vernemen dat d’ onse in Suratte soo grooten somma geit tegen 1-^ 
ter maent op intrest nemen, dat daerdoor een groot deel van de proffyten van 
den handel aen intrest consumeren, hebben onder andere belast dat d’onse 
geen geit meer, insonderheyt merckelijcke somme, op intrest nemen; daer is 
nu een goet capitael na Suratte gegaen, ende verhopen dat successive van 
U. E. alsoo gesecondeert sullen werden, dat de quartieren van Suratte ende 
Persia in ’t aenstaende beter dan voor dese sullen mogen versien.

Per nevensgaende journael van den commissaris van der Lee sullen U. E. 
sien wat raport van de visite, in Persia ende Suratte gedaen, is doende. Onder 
andere seyt hy, dat men jaerlicx in de quartieren van Suratte soude connen 
vertieren, met 50—75 ofte 100 ten 100 avance, 40.000^quicksilver, 30.000& 
vermelioen, 3 a 400.000 ^ loot. Ende terwyle voorsz. van der Lee in Amada- 
bat was, dat d’Engelsen in eenen coop vercochten een pertye quicksilver, 
monterende over de 40.000 realen van 8en, daer niet min dan 80 a 100 per 
cento mede avanceerden. 'U. E. gelieve hierop te letten, gelijck mede wat 
coopmanschappen voorder in nevensgaende notitie werden versocht, ende 
ons van alles alsoo te versien, als de gelegentheyt van saecken gedoocht. De 
Compagnie sal daeraen dienst geschieden.

Alsoo de speceryen, nagelen, nooten ende foelye op de Custe van Choro- 
mandel, in Suratte ende Persia op legen prijs sijn ende door d’Engelsen als 
Deenen op de Cust daermede seer gecladt wort, hebben gants weynich na 
Suratte gesonden, oock niet veel na Persia ende geen nagelen na de Cust; 
soo lange d’Engelsen ende Deenen nagelen becomen, connen die in geen 
reputatie brengen.

Van de voorsz. ƒ 650.000 in contant met de vloote na Suratte gesonden, 
hebben geordonneert, dat ƒ 100.000 in realen van 8cn, nevens de coopman
schappen, na Persia schicken; dat in Suratte ƒ250.000 aen cleeden voor Bata
via besteden ; item andere ƒ 250.000 aen indigo, salpeter ende andersints voor 
Nederlant, ende de resterende ƒ 50.000 aen coopmanschappen voor Persia, 
volgens den eysch van Visnich, omme die in Gamron met 50 a 100 per cento 
avance contant te vercoopen, tot styvinge van de weynige contanten der- 
waerts gedestineert.

Van de Custe van Choromandel sijn hier tsedert onsse jongste wel aen-
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gecomen 28 February ’t schip Brouwershaven met een cargasoen incoops 
costende ƒ 119.449 — 17 — 2; 20n April 't schip Medenblick, met een carga
soen van ƒ 64.071 — 6 — 4; 8en Augusty Grooten Beer, met een cargasoen 
costende ƒ 152.333 — 6 — S; 24en September Wieringen, met een cargasoen 
costende ƒ 54.543 — 9 — 7; 30 September de Kemphaen, meteen cargasoen 
costende ƒ42.463 — 12 — 2; t’samen ƒ 432.861 — 11 — 7.

Met eenige cleeden sijn daermede versien geworden, maer noch niet na 
den eysch wel geweest is; verhoopen eerlange meerder secours te becomen. 
Boscruyt hebben goede perh’e medegebracht, ende als ’t aen geen solpher 
gebreect, connen voor gants Indien vandaer wel versien worden, doch U. E. 
dienen evenwel niet geheel na te laten cruytherwaerts tesenden, alsoo ’tCust- 
cruyt niet dueren can, opdat niet verlegen geraecken.

’t Schip de Leeuwinne hebben hier lange van de Custe verwacht. llcn Oc- 
tober 1627 ordonneerden den gouverneur Maerten Ysbrantsen, dat ’tselve 
tijtlijck herwaerts soude senden, omme in October 1628 met de vloote van 
hier na ’tvaderslandt te varen; maer alsoo daer seer genegen sijn dat de 
Leeuwinne van de Custe na Nederlant vertrecke, wert ons geantwoort, dat 
vreesen dat het soo laet vallen sal eer met Nederlantse waren volladen zy, dat 
Batavia niet wel sal connen aendoen, even gelijck off herwaerts niet soude 
connen seylen, soo ’tmet Nederlantse waren niet volladen waere. Dese ver
keerde genegentheyt vernemende, hebben wy den llen Augusty ’t jacht de 
Nieuwicheyt expres na de Custe gesonden, met ordre dat datelijck, sonder 
vertoeven, voorsz. schip herwaerts senden met sulex inne heeft, ’t Geene aen 
de last soude mogen gebreken, sal hier wel voldaen werden, alsoo ’tons aen 
geen retouren, maer schepen gebreect. Watter op volgen wil, sal den tijtleeren.

Van hier hebben weder op 15en Juny passato met ’t schip de Cameel na 
Choromandel gesonden een cargasoen van ƒ108.166— 10 — 8,bestaendein 
16.000 realen Japans silver, 1687 picol cooper, 35.337 rompen, 30 sockels 
foelye ende andere clenicheden, ende den 23en July met 't Wapen van Hoorn 
een cargasoen van ƒ88.341 — 19 — 8, daeronder ƒ81.000 aen gout. Heb
ben ordre gegeven, dat d’een met cleeden ende d’ ander met rijs werde vol
laden. Van hier sijn oock na Araccan om rijs vertrocken ’t jacht den Haring 
ende de fluyt Edam. De Heere wil haer herwaerts weder volladen geleyden.

Per nevensgaende missiven van de cooplieden van Masilipatnam sal U. E. 
sien, hoe d’extorsie ende vexatie aldaer meer ende meer toeneemt, ende al 
waer ’t dat d’onse noch thien mael meer beswaerden, soo moeten ’t lyden 
omme de groote proffyten die wy (seggen de Mooren) van Masilipatnam ge
nieten. Drie personen, Ramina, Contour ende Lingua heeft de gouverneur 
van Masilipatnam geordonneert omme met d’onse, Engelsen ende Deenen 
te handelen, ende sulex alle anderen verboden. Ramina ende Contour waren
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de Compagnie schuldich 23.000 pagoden, daeronder 11.000, die haer ten tyde 
van van Uffele door de gouverneur Mameth Taeky afgedrongen sijn, ende 
Lingua 4000 pagoden, welck een groote somma bedraecht. Dese lieden dringt 
de gouverneur aff wat hy begeert, ende sy leveren de Compagnie daerna op 
affreeckeninge van haer schuit ’t gene (na haer seggen) vermogen, en dat niet 
aen sulcke cleeden als d’onse geerne hadden, maersulckesorteringealsselffs 
begeren, in voegen dat na haer welgevallen met des Compagnies middelen 
speelen. Van ’t cargasoen door Mede?iblick tot Masilipatnam gebracht, had
den d’ onse aen den gouverneur selven vercocht, atsoo niemant anders daerna 
dorst taelen, pertye goederen, bedragende omtrent 9000 pagoden, contant te 
betaelen, ende alsoo sonder gereet geit te geven de goederen niet wel be- 
comen cost, dwongh hy de voorsz. Ramina, Contour ende Lingua deselve 
over te nemen, mits hem 1700 pagoden tot winst contant geven, ende ver
leden jaer drongh haer 3000 pagoden aff. Wy meenen dat het niet veel ver
schilt off dit geit dese lieden off de Compagnie affgenomen wert.

Ende alsoo met soeticheyt geen vryheyt in de negotie, oude uutstaende 
schulden noch affgedrongen penningen becomen sullen, hebben wy goetge- 
vonden alle des Compagnies gereetste middelen vooreerst van Masilipatnam 
in te doen trecken, \ volck vandaer te lichten ende daerna de Masilipatnamse 
schepen in arrest te laten nemen, omme de Mooren daerdoor te doen restitu
eren ’t gene de Compagnie ende hare debiteurs affgedrongen hebben ende 
selffs noch schuldich sijn. ïja wy verstaen, sal ’t seer gevoegelijck geschieden 
connen sonder merckelijcke intrest van de Compagnie, alsoo van verscheyden 
andere quartieren wel becomen connen dat in Masilipatnam coopen, ende 
onse waren van andere plaetsen mede wel getrocken sullen werden. Met ’t 
schip de Cameel hebben den gouverneur Maerten Isbrantsz. geordonneert, 
in deser voegen refactie ende redres van saecken te soecken. Daer wort niet 
getwijfielt ofte sullen in corten tijt goet redres becomen, te meer dewyle wy 
getroost sijn Masilipatnam t’ eenemael te derven.

Boven alle oncosten is op de Custe in een jaer, tsedert primo September 
1627 tot primo September 1628, overgewonnen ƒ 95.139 — 17 — 10. De 
lasten bedragen ƒ 60.995 — 13 — 2, d’incomste ende winst daertegen 
ƒ 156.135 — 10— 12.

Van Choromandel sijn onder Punto de Gallo uyt cruyssen geweest ’t jacht 
Grootebroeck, met een fregat ende chaloupe. Hebben niet anders verricht dan 
de Compagnie nieuwe moeyte aengebracht, ende niemant bejegent dan drie 
Guseratse schepen, van Atchin na Suratte keerende. In ’teene, dat niet strijc- 
ken wilde, schooten sy een man doot; ’t ander een pas hebbende, lieten ’t 
weder varen, nadat (soo de Mooren seggen) van ’t bootsvolck mishandelt 
waren. Het derde, geen pas hebbende, brachten voor Paliacatte, menende



3 Nov. 1628.120

dat bet een schip van Daboul was; doch soo haest de gouverneur Maerten 
Ysbrantsz. vernam dat van Suratte was, heeft hetselve weder onbeschadicht 
ontslagen, vrygekent ende na Masilipatnam vertrecken laten, in sulcker voe
gen, dat d’ overhooffdeti attestatie gaven dat van d’onse in haer personen niet 
mishandelt, noch in goederen niet vercort waren, maer d’onse van goet trac- 
tement bedanckten.

De twee eerste schepen ondertusschen in Suratte comende, wierde daer 
uutgestroyt, dat van d’ onse seer qualijck getracteert waren ende gepresu- 
meert dat het derde oock genomen hadden. De cooplieden versochten in 
Suratte, dat de gouverneur ons volck gevangen soud’ nemen ende haer pack- 
huysen versegelen. Den hertoch Nacgan ende casset van Bagadet schreeff 
een dreygende briefif aen van den Broeck, ende van den Broeck, om swari- 
cheyt ende verhinderinge van negotie voor te comen, heeft selven soo schade- 
lijcken accoort voor de Compagnie met de Mooren gemaect, als ’tuutterste 
bedraecht dat van de Compagnie geeyscht cost werden, namentlijck dat hy 
uut des Compagnies schepen in Suratte aen de geïnteresseerden soude doen 
leveren thien bharen nagelen, 200 bharen peperende lOObharen tin, voor 
gelijcke waren die d’onse in Masilipatnam uyt voornoemt Moors schip ont- 
fangen souden. De gouverneur Maerten Ysbrantsz. reprehendeert van den 
Broeck hierover, ende heeft ondertusschen voornoemde goederen doen ont- 
fangen. De nagelen ende peper souden in de Leeuwinne schepen, ende het 
tin was al ontfangen ende vercocht tot veel leger prijs als in Persia gelden 
soude. In ’t retour van Persia sal ’t de Compagnie een groot stuck gelts ver
scheden; breder bescheyt connen de heeren door nevensgaende pampieren 
van Choromandel ende Suratte vernemen.

In Bengala was met negotie niet te doen, vermits ’t landt vol oorloch ende 
in roeren was.

Na Sfilor_ hebben verleden mousson gesonden de jachten 's Lants Hoope, 
St. Nicolaes ende Cotchin; ’s Lants Hoope is op Timor geweest ende heeft 
vandaer gebracht 168 bharen sandelhout, costende ƒ16.453 — 19 — 9. D’an- 
dere twee sijn tot op ’t jongste van ’t mousson in Solor opgehouden ende 
corteling genoechsaem ledich wedergekeert. Na wy verstaen, wort daer door 
eenige van d’ onse seer qualijck geleeft, insonderheyt door den commandeur 
Jan de Horney met synen raedt; heeft hem niet ontsien trevis met de Portu- 
giesen ende die van Larentucque te maecken. D’overste van onsse bontge- 
nooten Kitchil Protafi claecht mede over hem. Nade boecken uutwysen moet 
daer noch wesen een capitael bedragende ƒ78.571 — 1 — 1, waertegen geen 
retour becomen ende opnieuw veel geit ende goederen versocht wort. 43 
Nederlantse coppen is de Compagnie daer onderhoudende; d’ongelden tse- 
dert primo April 1627 tot primo April 1628 bedragen ƒ 22.829— 15 — 2, ende
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de winst daertegen ƒ 17.463 — 7 — 1, compt ƒ5366 — 8 — 1 te quade. 
Wenschten wel dat al des Compagnies volck ende goederen vandaer hier 
hadden ; een geheele reformatie dient daer gedaen, off alles gelicht.

Verleden mousson hebben na de Mollucos gesonden 'tjacht Texel, recht 
door, ende de schepen Orange ende Munnickedam (over Amboina) met 
gasoenen aen provisie, coopmanschappen ende weynich geit te samen be
dragende ƒ 98.016 — 7 — 13. Daertegen is ’t schip Texel den 27en Mey met 
d’heer gouverneur Lefebvre weder hier gekeert*f medebrengende 91.684-|(£ lO 
nagelen, te weten 50.000 ^ van Amboina ende d’andere van de Molucos.
’t Gouvernement over alle des Compagnies forten, volck, goederen ende af- 
fairen aldaer heeft d’heer Lefebvre volgens onse ordre getransporteert 
den E. president Gilles Seys. ’tSchip ’sLants Arent is daer gesleeten, ende 
’t schip Orangie soude in Augusto na Myndenao varen.

Den 5eD February passato hebben d’onse met ’t jacht Texel, Godtloff, van 
’tSpaense secours dat van Manilla quam, bestaende in vier navetten, onder 
scheut van twee compagnien Spaensche musquettiers op ’tlandtTidorsjjnde, 
een van de jachten aen de wal gejaecht, den admirael groot 140 lasten ende 
de Spaense galeye (die hem te hulpe quam) overwonnen ende genomen, oock 
2 a 3 Tidoresche correcorren stucken geschoten. ’tSchip een weynich van 
’t volck geplundert wesende, ontsonck d’onse, ende naedat seven metalen 
stucken uut de galeye hadden gelicht, hebben die in brant gesteecken, ver
mits daermede geen reede conden beseylen. Veel volck isser van de Spaig- 
naerts ende Tidoresen gebleven, maer niet meer dan 4 Spaignaerts ende 12 
slaven gevangen. Van onser zyde sijn thien mannen dootgebleven, daeronder 
de schipper, ende 8 gequest.

Van Manilla verstonden d’onse dat’tSuydermousson 1627 vijftien schepen 
ende 2 galeyen vandaer na Tayouhan, omme de plaetse aen te tasten, geweest 
waren, maer door contrarie storm keerden weder schadeloos in Manilla, ende 
de twee galeyen (die haer voor Tayouhan verthoont hebben) sijn met al het 
volck gesoncken, in voegen dat d’ Heere voor ons gestreden heeft; anders is 
te duchten soud’ Tayouhan perijckel geloopen hebben, dewyle de plaetse, 
gelijck d’ heer Nuyts adviseert, seer qualijck versien was.

Aengaende de gelegentheyt van saecken ende staet in de Mollucos, per 
nevensgaende journael van den E. gouverneur Lefebvre sullen U. E. sien hoe 
de Tarnatanen woelen. De nieuwen coninck Hamsia ende Tarnatanen sijn 
vast doende omme volck van alle quartieren te vergaderen; hadden weder 
opnieuws 1000 sielen van Moro op Malleyo gebracht, ende namen voor, met 
een vloote correcorren de ronde oveTal te dóen om volck te vergaderen, Bot
ton tegen de Maccassaren t’ assisteren, ende de saecken in Amboina te redres
seren; sy seggen omme de transgresseurs van de contracten te straffen, maer
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wy menen dat het voornemelijck sy omme de Compagnie haere ondersaten 
ende bontgenoten t’ontrecken; ende opdat de Spaignaerts ondertusschen 
verhindert souden werden in de Mollucos te comen, versoect den coninck 
van Tarnate, dat wy een vloote van 15 a 20 schepen na Manilha senden. Met 
de Spaignaerts ende Tidoresen continueren de vreede ende correspondentie; 
sullen niet licht oorloch tegen d’een noch d’ander aennemen, niettegen- 
staende de Tidoresen onderleggen de Tarnatanen eenige plaetsen van de 
vaste custe met behendicheyt ende gewelt affhandich te maecken, ende nu 
corteling wel 30 Tarnatanen dootgesmeten hadden. Tegen d’onse toonen • 
oock eenige schijn van goet debvoir; de coninck Hamsia seyt selff wel sorge 
dragen sal dat ons geen nagelen van de Mollucos ontvoert, maer alt’samen 
gelevert werden, doch daertegen is van d’ heer Lefebvre vernomen dat de 
Tarnatanen geerne een steenen reduyt op de hoochte boven ons fortTelluco 
souden maecken, omme daerover te mogen domineren, gelijck mede dat 
geerne sagen onse garnisoenen verdeylt ende wyder uutgebreyt wierden, na
men tlijck dat volck op Taccony, Gelole, Sabou ende Mothier leyden, welck 
wy oordeelen vaste teeckenen van quade disseynen t’onswaerts te wesen, ge
lijck aen veel andere particuliere saecken mede doen blij eken. Een correcorre 
met advysen van de Spaense gouverneur hadde Hamsia na Manilla gesonden, 
maer was door contrarie wint weder terugge gekeert.

Des Compagnies forten op Mackian ende Batsian waren in goeden
staet ende hadden vooreerst geen réparatie van noode, cïoch opTahanesoude 
ten versoecke van d’inwoonders een steenen reduyt aen strant gemaect wor
den. Den 29cn Mey 1628 waren al de garnisoenen t’ samen 485 blancke cop- 
pen, 178 Mardijckers in dienst, ende 35 slaven.

In een jaer.beloopen alle d’ongelden tsedert primo Meert 1627 tot ultimo 
February 1628 ƒ 185.634 —7—8 ende de winst daertegen ƒ 104.352 — 14 — 9, 
soodat in een jaer ƒ81.281 — 12—15 boven alle winst geconsumeert sijn. 

Verleden Westemousson sijn van hier naer Amboina gevaren de schepen 
Amboina. <]e Swarten Arent ende Griffoen, met de fregatten Moclia ende Suratte. Maer 

cargasoenen bedroegen t’samen ƒ165.150 — 5—12 aen coopmanschappen, 
contanten ende provisie. Hiertegen hebben wederomme vandaer ontfangen 
156.000 ft giroffel-nagelen, te weten 50.000 ft met Texel, gelijck vooren is 
geseyt, ende 106.00Q ‘5? met den Arent ende Griffoen, welcke gelevert sijn, te 

/n 12 weten 20.000 ft vanjHittoe, 18.000 ft van Loehoe, 39.000 ft van de dorpen
van ft casteel, 49.000 ft in Laricque, 24.000 ft in Lilleboy; 16.000 ft in__ *);
t’ samen 156.000 ft.

Van Amboina is met voornoemde schepen alhier wel aengecomen d’ heer

16.
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gouverneur Gorcum, welcke ’t gouvernement van die quartieren, volgens onse 
ordre, aen den E. Philips Lucasz. overgetransporteert heeft. Als gesant van 
de stadthouder des conincx van Tarnate op Loehoe, gelijck mede van wegen 
die van Loehoe, Combello, Leccidl ende consorten, is medegecomen d’Hamba 
Ragia Calebatte.

Met ’t schip den Briel is hier mede aengecomen (quansuys op voorslach 
ende aenradinge van den gouverneur Philips Lucasz.) capiteyn Hittoe, met 
sijn jongste soon, schoonsoon ende eenige hooffden van de voornaemste 
dorpen onder Hittoe staende. Hy zeyt te comen om ons te bewellecomen, 
ende te vernieuwen den eedt van getrouwicheyt, die hy deed doen van de 
tocht van Banda in Amboina quamen, doch wy houden dat hy comt omme den 
quaden cours van die van Hittoe met schoonen schijn tebecleeden, t voor
deel voor de Mooren in ’tgenerael tesoecken, ende sijn eygen proffijt te doen.

Met ’t fregat Suratte sijn daerna alhier mede verschenen Ragia Rossenive, 
Ragia Soya, ’t hooft van Hativaende ’t hooft van de Mardickers, omme ons 
van wegen den landtraedt van Amboina, de (Thristen-gemeente ende onder- 
saten van ’t casteel te begroeten; alle welcke van d’ onse bedanckt ende ge- 
presen werden dat haer seer wel comporteren. ’t Gewas van de nagelen neemt, 
Godtloff, in haerquartier omtrent ’t casteel seer toe; hebben verleeden mous- 
son gelevert, gelijck vooren is geseyt, 39.000 'K nagelen.

Met onse voorgaende is U. E. geadviseert hoe nae Amboina ende Banda 
gesonden hadden Gregorium Cornely endeMaerten Jansz. Vogel, ommed 
dinary visite te dóen endet’ onderstaen offin Ajmboinametsoeticheyttewege 
souden connen brengen dat alle de nagelen aen d’onse gelevert werden ende 
de gealtereerde gemoederen van die van Loehoe, Combello ende consorten 
wat neder conden setten, dewyle niet gelegen quam, noch oock altijt niet ge
raden is ’t uutterste gewelt te gebruycken. Dese gecommitteerden hebben 
overal uut onssen name de ronde gedaen; haer compste scheen die van Loe
hoe seer aengenaem te wesen, belooffden veel goets ende leverden omtrent 
30 bh aren nagelen, maer soo haest de joncken van Mac.Ctlssar^daer quamen, 
leverden niet een nagel meer, ende vercochten alle haere resterende nagelen 
aen die van Maccassar, sijnde by gissingh ontrent 60 bharen. Die van Com- 
bcllo, Lucidi, Eran ende Manipe hebben geen nagelen altoos aen de Compag
nie gelevert, maer alles aen de Maccassaren. Van ’t lant van Hittoe sijn oock 
veel nagelen op Combello vervoert ende daer aen de Maccassaeren vercocht.

Alsoo Quipaty Nary, hooft van Combello, dickwils tot sijn devoir ende 
leveren van nagelen aengemaent was geweest, ende verscheyde reysen ten 
antwoorde hadde gegeven dat geen nagelen hadde ende liever de resterende 
boomen wilde affhouwen dan altoos soo om nagelen gequelt te worden, resol
veerde de gouverneur ende raedt na ’t vertreck van voorsz. commissarissen, de
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schipper van ’t jacht Suraite in Combello te senden met een missive
Quipati andermael tot leveren van de nagelen aen te manen, met

om me
voorsz.
ordre, soo hem weder excuseerde, dat dan als een present overleveren soude 
3 bylen ende 3 parangs, tot een teecken, soo de nagelen niet leveren wilden, 
dat dan, gelijck dickwils geseyt hadde, de boomen soude affhouwen. Om 
desen brieff ende present over te leveren varen d’onse na landt, uut wantrouwe 
gewapent met 21 musquettiers. De Maccassaren ende andere vreemdelingen, 
vresende dat daer gewapent quamen om hare joncken te verbranden, voech- 
den haer mede gewapent by de vergaderinge. Met acht musquettiers wiert 
voornoemde brieff ende present uut de boot geaccompagneert, ende alsoo in
’t overleveren van soo vreemden present de Combellesen gealtereert wierden, 
geraecten overhoop. Een Combellees wiert by ongeval (soo men seyt) door
schoten, vijffvan d’onse op de plaets dootgeslagen ende andere gequest, waer- 
van naderhandt noch drie gestorven sijn. De gouverneur ende raedt, dit on- 
geluckich succes van hare beseyndinge vernemende, resolveerden daerop 
(ten aensien wy geordonneert hadden dat sien souden met vrientlijcheyt die 
quartieren gerust te stellen ende de nagelen te becomen) niet geraden te 
wesen wederom in een formelen oorloch te treden, omme die van Combello

. V

haestich te straffen ende de joncken te verbranden, maer dat eerst aensien 
souden wat recht de stadthouder van Texoate-doen sal ende wat ordre wy 
dienaengaende geven sullen, in voegen dat door d’ onse met vrientschap noch 
metgewelt niet verricht ende ’t groot garnesoen welck daer hebben, selffs 
vruchteloos gehouden is.

Op Loehoe sijn acht joncken geweest, ses op Combello ende twee op Ma- 
nipe, met cleeden, rijs, slaven, boscruyt ende andere amonitie, welcke, na 
geseyt wert, haren handel dryven meest met capitalen van d’Engelsen ende 
Deenen. Soo lange aldus continueren, schijndt het datter geen beter raedt is 
omme’t vervoeren van de nagelen voor te comen, dan dat alle de joncken op 
Loehoe, Combello ende daeromtrent comende, verbranden ende t’ eenemael 
vandaer houden, sonder aen te sien dat weder met haer in openbaren oorloch 
souden mogen geraecken ende de Tarnatanen sulcx oock qualijck soude 
mogen nemen, alsoo den oorloch haer immers soo qualijck soud’ comen als 
ons. De voornoemde Callebatte, gesant van Loehoe, Combello ende 
ten, spreeckt hier heel schoon, seyt toe, dat ons
leveren sullen, doch versoeckt daerby (tegen de schade van ’t omhouwen van 
de boomen geleden), dat de prijs van de nagelen tot op 70 realen souden 
hogen, welck by d’ onse ongeraden wert gehouden.

De pretentie van de Tarnatanen aengaende de jurisdictie in Amboina is 
soo onredelijck, dat het de mate passeert; trachten na de gantsche souvera- 

fC\ ! nieteyyschamen haer oock niet openbaerlyck te sustineren dat Hittoe onder
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den coninck van Tarnaten sorteert, ende niemant de Nederlanders anders 
dan voor cooplieden t’erkennen heeft. Die van Hittoe Lamma, Mamaleende 
andere dorpen van ’t landt Hittoe sijn tot de Tarnatanen genegen, maer der
ven haer noch niet openbaren; houden haer uutterlijck stil ende ontvoeren 
ons de nagelen onder de handt, ’t Is te duchten dat d’uutterste middelen 
tegen die van Hittoe, ende Tarnaten noch mede, sullen moeten gebruycken.

Van Amblau, Ourien endëTHatua sijn de garnisoenen ingetrocken, niet 
sonder onlust van d’ inwoonders, die nu de Tarnatanen vreesen. De resterende 
sullen van tijt tot tijt mede ingetrocken worden, opdat te meerder macht in 
’t velt mogen brengen. Ultimo May 1628 waren de garnisoenen in Amboina 
sterck 450 coppen, daeronder 37 swarten, gagie winnende.

De naturelle ondersaten van ’t casteel, gelijck vooren is geseyt, houden haer 
wel, doen goede aenplantinge, maer de Nederlantse burgerye vergaet in ex
cessen ende luyheyt, connen de cost qualick crygen; eenige generen haer 
met de visscherye, maer de meeste met tappen.

Weynich yver ende dienst, seyt de gouverneur Philips Lucasz., is bydeker- 
ckelijcke personen in de dienst ende schoole gedaen: doen maer een predicatie 
ter weecke ende geen bysondere aenspraeck; emuleren tegen malcanderen 
ende soecken haer by d’ inwoonderen te doen erkennen dat niemant subject 
zijn. Wouter Melchiorsz. schijnt de schoole ende zijn dienst ernstelick te 
willen behertigen.

Vrywat costen sal in Amboina aen reparatie van nodige huysen, seyt de 
E. Philips Lucasz., gedaen dienen, ende dat veel groote costen ten tyde van 
d’ heer Speult aen onnutte costelijcke wercken gedaen sijn, ende Tnoodighe 
naegelaten heeft.

Aengaende ’t aenstaende gewas van nagelen, op Loehoe was een goet ge
was voorhanden; van andere quartieren cond' noch niet geoordeelt worden.

Tsedert primo Meert 1627 tot ultimo Februaryo passato sijn in Amboina 
in een jaer geconsumeert ƒ145.931 —7 — 10 (welcksoo hooch loopt ten aen- 
sien van ’t groot garnisoen dat daer geweest is), ende daertegen weder inge- 
comen ƒ66.695 — 8 — 12, soodatter ƒ79.235 — 18 — 14 in een jaer ten ach
teren geconsumeert sijn, welckede 156.000 ^ nagelen, vandaergecregen, veel 
beswaert, doch verhopen dat het in ’t aenstaende beteren sal.

De vordere particulariteyten van veel saecken sullen U. E. door nevens- 
gaende missiven van Amboina vernemen, waeraen ons voorder gedragen.

Nevens dese senden U. E. mede alle d’attestatien, bescheyden ende acten 
welcke in de Molucos ende de quartieren van Ceram oft Amboina tegen d’in- 
nique pretentie van de Magellanise Compagnie hebben connen becomen. 

Verleden Westmousson hebben na Banda gesonden de schepen den Bnel, 
Banda. Zuyt Hollant ende Punnerent, met verscheyde nootlicheden, coopmanschap-

17.
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pen ende geit, te samen bedragende ƒ125.938 — 6 — 8. Tot retour hebben 
daerna weder ontfangen, te weten, met Purmerent ende Zuyt Hollant 46.960 
catty nooten, 13.805 catty rompen, 13.325 catty macis, 650 catty sockels; 
item 13 leggers gepekelde nooten; — met den Brïel 23.512 catty nooten, 
9.484 catty rompen, 11.409 catty macis, 602 catty sockels; — bedragende te 

70.472 catty nooten, 23.289 catty rompen, 24.734 catty macis, 1252 
catty sockels, ende costen ƒ 90.765 — 19 — 9.

D’ heer gouverneur Gorcum is in October verleden met 9 
Amboina na Banda gevaren, omme daer alles ten besten van de Compagnie 

y te helpen beleyden, ende raedt te soecken om d’heer Vlack metsijn gesel- 
schap te verlossen^Voor quaet gevolch van ’t ongeval in Banda gebeurt, sijn 

¥ hier vrywat beducht geweest, doch alles is, Godtloff, seer wel geluckt. Vlack 
de Bandanesen op Tombe gevoert een plaetse die de naem hadde

i
f

samen

correcorren van

was van
onder ’t casteel Amboina te staen. Van hier wierden op Quelibon ende Que- 

‘NOp ’t onversiens meende den E. Gorcum de gevangenen 
met gewelt te lichten, maer alsoo de correcorren daertoe de dach te vroech 
opquamen oft zy te laet verschenen ende haertijt vergist hadden, insinueerde 
zijnE. d’inwoonderen dat alle d’ onse over souden geven oft dat alle de plaet- 
sen van de gantsche custe Ceram verbranden ende jaerlicx affloopen soude. 
Hierop hebben die van Ceram den E. Vlack ende sijn geselschap tegen wil 
ende danck van de Bandanesen door enckele vreese overgelevert. D’ Heere 
zy daervan gelooft, ’t Was aparent, soo de gevanckenis wat langer hadde ge- 
duert, dat van de berrebery ende ongemack gestorven souden hebben.

Voor dese is U. E. geadviseert hoe den E. Jan Jansz. Visscher na Banda ge- 
sonden hadden, omme by provisie met de name van president ’t gouverne
ment over Banda waer te nemen, ende dat den E. Vlack, als met lieff verlost 
soude wesen, herwaerts soude comen. Visscher bejegende Vlack in Amboina, 
voeren t’samen na Banda; door indispositie stelde ’t vertreck herwaerts uut, 
ende is daerna den 29en September met ’t schip den Brielalhier gecomen, als- 
noch de berrebere oft lammicheyt niet quyt wesende.

In reparatie ende bouwinge van noodige fortificatie ende huysinge is daer 
veele gevordert, gelijck U. E. per nevensgaende pampieren van Banda sien 
sullen, doch ’t en is noch niet al gedaen. D’ aenplantinge van boomen isser 
by d’onse niet gedaen, onaengesien veele vergaen, waerover yder belast is 
soo veel moschaetboomen ende cocus jaerlicx in sijn perck aen te planten, 
als hooffden sterck is, gelijck veele door des Compagnies lijffeygenen op Cale- 
boque geplant sijn. Van Poulo Ay sijn 52 sielen, daeronder een Nederlanders 
vrouwe ende kindt, met een orangbay wechgevaren; soo meer hadde connen 
voeren, meer souden daermede doorgevaren hebben; de rechte oorsaecke 
daervan is ons noch onbekent.

• -vW limouri vervoertr fP
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De frequentatie van die van Chey ende Aru in Banda neempt toe; versien 
d’ onse met cleen vaertuych ende worden ’t aenstaende mousson met 25jon- 
cken verwacht. De Maccassaren varen sterck by haer ende dienen vandaer 
geweert, o ft' sullen dese lieden Moors ende ons tot vyanden maecken.

Tsedert primo Meert 1627 tot ultimo Februaryo passato is in Banda in een
jaer gegasteert ƒ 176.417 -6—13 ende daertegen geavanceert ƒ 108.541__
11—8, soodat ƒ 67.875—15 — 5 ten achteren verteert sijn; verleden jaer 
zijnderƒ.20:395— 16— 14 boven de winst geconsumeert, endetevooren isser 
goede somme boven alle oncosten geavanceert, welck seer veele verschilt. 
Daer wort geseyt, dat d’ oncosten nu hooch loopen, doordien veele gebout 
ende gefortificeert is, ende dat ’t garnisoen haer gagie verstrect ende daeren- 
boven noch rantsoen gegeven is. Maer meest comt het door quade mesnage 
oft liberaele dispence toe; d’eene gouverneur heeft hem met ƒ18 a 20.000 
in ’t jaer min dan d’ andere beholpen. Wy sullen ordre stellen dat beter regle
ment in de mesnagie gehouden werde.

Alsoo 'tin Banda drie maenden lang soo extraordinary geregent heeft,dat 
de nooten ende foelye in de sonnelucht niet hebben connen droogen, sijn die 
over ’t vier in de roock gedroocht, waerdoor de foelye jongst met deti Briel 
gecomen, vrywat bruyn is.

Den dienst der lcercke ende schoole wert in Banda, seyt Jan Jansz. Visscher, 
wel waergenomen.;Primo September passato was ’t garnisoen daer sterck 
450 coppen, ende al het volck over gants Banda 4100 a 4200 sielen. Van de 
Maccassaren wort Banda gedreycht. 't Is onse beste plaets, seggen d’Engel- 
sen, soo ’t houden mogen.

Alsoo in de Moluccos, Amboina ende Banda groote somma geit uytstaet, 
daer de Compagnie weynich van becomen sal, te weten: in de Moluccos

ZST~

18.
Uit

schulden. ƒ154.652—13 — 4, in Amboina ƒ126.302 — 3 — 8, in Banda ƒ196.441 — 
19 — 4; t’ samen ƒ 477.396— 16, hebben wy de reeckeninge van die quar- 
tieren in de generale boecken daervan ontlast ende dese pertyen op oude 
uutstaende schulden doen stellen, opdat in ’t maecken van de staet U. E. al- 
daer ende wy alhier niet langer werden geabuseert; ’tgene daervan becomen 
can werden, sullen de Compagnie goet doen. De pertye van de Moluccos is 
meest oude schuit van den coninck van Tarnaten, ende alsoo bevinden dat 
het de Compagnie in veelderleye manieren schadelijckisdatyets uutgeborcht 
werde, hebben goetgevonden aen de respective overhooffden van de Moluc- 

Amboina ende Banda te verbieden dat voortaen aen niemant, wie het 
oock soude mogen wesen, yets uutborgen, op pene dat selve betalen sullen 
’t gene de Compagnie daerdoor vercort soud’ mogen werden.

By dese gaet mede d’ordinarie notitie van ’t gene alle de lasten van de 
Molluccos, Amboina ende Banda van ’t jongste jaer bedragen ende wat spe-
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8ceryen daertegen vandaer becomen hebben, gelijck mede wat de lasten van 
de besettinge van Bantham beloopen, omme by tijt ende wyle in regard van 
d’Engelschen te mogen dienen.

Met onse voorgaende is U. E. geadviseert, hoe die van Bantham een aen- 
slach op ons ende Batavia onderleyt hadden ende haer voornemen, Godtloff, 
misluckt was. Voor een trëiïelijcke waerschouwinge heeft het ons ter goeder 
tijt gedient, ende oorsake gegeven dat wel te passé ’tgarnesoen van Batavia 
met eenige bootsgesellen versterckten. Tsedert hebben met partyen te water 
ende te lande omtrent Batavia op d’ onse gerooftendegemoort, maerweynich 
voordeel gehaelt, dan dat eens 15 blancken in een tingan versloegen, waer- 
tegen oock veel van haer moescoppers in de reviere van Ontong Java geslagen, 
ende wel 30 tingans met veel andere cleene praeuwen genomen zijn. Met 100 
tingans sijn zy 15en Augusty des nachts by Onrust geweest omme d’ onse 
aldaer t’overvallen, maer goede wacht vernemende, weecken weder aff. On- 
dertusschen zijn continuelijck wegen die van Bantam doorSimsuam, Chinees 
coopman, tot accoort versocht ende aengemaent, seggende, dat die van Ban
tham sochten haeren staet met onse hulpe tegen de Mattaram te verseeckeren; 
maer alsoo dese persoon gemeenelijck is verschenen als eenige schelmerye 
onderleyt wiert, heeft sijn credit verlooren.

28cn January passato is de president van d’Engelsen met synen raedt van 
Batavia vertrocken ende hebben haere residentie tot Bantham genomen, 4 
Engelschen, geringe personen, vooreerst, sonder middelen, geitoffgoederen, 
tot Batavia latende; daerna hebben al haer volck ende goederen die voor den 
brant uut haer huysen in de stadt gebracht hadden, den 31en Augusty gelicht, 
ende met ’tjacht de Duyve mede tot Bantham gebracht, sonder ons eens aen 
te spreecken. Wy verlangen te vernemen hoe U. E. verstaen dat met haer 
handelen sullen aengaende de peper, die te Bantham souden mogen becomen 
ende voor haer alleene pretenderen te houden, ende wat voorder doen sullen 
aengaende ’tacces tot Bantam, onder protestatie toegestaen.

Tsedert onse jongste is tot Batavia gants weynich negotie gedreven. Lange 
Mataram; sijnder cleeden gebreck geweest; niet een Chineese jonck isser tot Batavia
jjgjgg yan ° J
Batavia, noch elders gecomen. ’t Is nu mede omtrent 10 maenden geleden dat door 

de Tommegon Bouraxa, admirael wegen de Mattaram van de Javaensche 
zeestrant, verboden wiert, dat niemant sonder zyne licentie na Batavia soud' 
varen; heeft oock soo goeden wacht doen houden, datter 'tsedert voorsz. tijt 
geen praeuwen dan eenige weynige (diehy sulcx toeliet omme ons t’abuse- 
ren) gecomen sijn. Alle vremdelingen in ’t landt van den Mattaram gecomen 
hebben daer opgehouden ende ’tgantsche landt alsoo geslooten, dat noytyet 
seeckers van haer voornemen conden verstaen; doch ’toude gerucht dat de 
Mattaram met 100.000 mannen, andere seyden 48.000 te lande ende 3000
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praeuwen te water, na Batavia oft Bantam gaen soude, continueerde, gelijck 
voor dese eenige jaren is geschiet. De geaposteerde praeuwen ontkenden eerst 
de tommegons verbodt ende verhinderingh, maer overtuycht sijnde, seyden 
dat de tommegon de praeuwen ophielde omme sijn rijs dies te dierder te ver- 
coopen, gelijck wel meer gedaen heeft; item datter rijs ende praeuwen ge- 
noech comen souden ende dat dit jaer door de Mattaram niet voorgenomen 
soud’ worden; doch soo van andere quartieren geen secours van rijsbecomen 
hadden, gelijck vooren is geseyt, souden in Batavia van hongersnoot vergaen 
hebben. Onder de geaposteerde praeuwen is hier mede deq 13en April als ge- 
sant verschenen de broeder van den tommegon van T.egaljChey Ranga, met 
14 praeuwen rijs. Dese versocht ernstelijck, dat de Mattaram souden willen 
helpen Bantam aentasten ende een gesant na de Mattaram senden. Op ’tver- 
soeck van assistentie tegen Bantam namen ons beraedt, ende de besendinge 
excuseerden met de quade genegentheyt die voorsz. tommagon Bouraxa 
t’ onswaert betoonde. Den 22en Augusty quamen tot Batavia aen 59 goraps 
ende praeuwen van de voorsz. tommegon Bouraxa, met 150 hoornbeesten, 
120 lasten rijs, 10.600 bos pady, 26.600 cocusnooten, 5900 bossen suycker 
ende andere cleenicheden (soo zy seyden); waren gemant met uutgelesen 
volck, sterck omtrent 900 coppen ; de beesten brachten op reeckeninge van 
800 stucx, die in April 1627 gecontracteert hadden te leveren a 8 realen ’t 
stuck. Drie dagen na haer souden noch 27 praeuwen met beesten comen. 
Haer compste veroorsaeckte veel bedenekens; ’s anderen daechs deden voorsz. 
150 beesten lossen ende meestal de praeuwen (met misnoegen vandejavanen) 
weder buyten leggen, ’s Avonts den 248n ditto quamen noch 7 praeuwen van 
Bouraxa aen, die niet begeerden binnen te wesen; versochten een pas omme 
na Malacca te mogen varen. Om quade desseynen voor te comen, lieten de 
revier met een boom sluyten, leyden extraordinary buytén-wacht op ’tpleyn 
van ’t casteel daer de merekt is, ende ordonneerden twee tingans buyten 
d’eerstgecomene praeuwen wacht te houden ende voor te comen dat d’an
dere 7 by d’eerste niet souden comen, opdat haer geen geweer overgaven. 
Ende alsoo dese seven praeuwen tegen wille van onse wacht by d’andere 
wilden varen, contesteerden soo lange totdat.... met weynich Chinesen ende 
Mardickers 1).

By dese gaet translaet van vier missiven door de tomagon Bouraxa, velt- 
overste van de Mattaram, geschreven. U. E. sullen daerdoorsienhoeonsmet 
300.000 mannen dreycht, ende geerne soude hebben dat vanselffs van Batavia 
vertrocken.

Door seeckere gevangenen hebben verstaen... dan voor dese beset worde 2).

') Woordolijk golyk nan bl. 92 hiervóór, regel 5 v. o., tot bl. 95, regel 10 v. o.
*) Woordelijk geslijk aan bl. 95 hiorvóór, regel 9 v. o., tot bl. 96, regel 8 v. o.
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Omtrent 12.000 cocusboomen waren hier, door de burgerye als van wegen 
de Compagnie, aengeplant, daervan veele al vrucht begonnen te dragen. Alle 
dese, gelijck oock d’ oude boomen, heeft de vyandt geschent, ende alle de 
tuynen rontsomme de stadt bedorven. Groote schade isser door veel burgerye 
aen huysen ende thu3rnen geleden.

Cort voor de comste van voornoemde leger was de pady, door des Com
pagnies lijffeygenen geplant, van ’t velt in ’t fort gebracht, bedragende om
trent 25 lasten; maer van ’t gene de Chinesen hadden geplant is noch vrywat

!
:

op ’t velt gebleven.
Vernemen niet dat de vyandt van Bantham andere assistentie becomen

heeft dan vijff tingans met rijs ende vier potten cruyt; die van Bantham sijn 
mede in groote vreese ende houden haer volck in de stadt byeen. De voorge
melde Simsuan schrijft van wegen die van Bantam, dat haer seer verheugen 
dat die van de Mattaram met soo grooten verlies van haer volck affgeslagen 
ende uut haer trencheen gedreven hebben, ende raedt weder opnieuws aen, 
ons met Bantam te vereenigen. In ’t leger van den vyandt is gants geen rijs; 
leven meest van seeckere wortel, gadong genaemt, ende van rijs dieeenigein 
de dorpen van Bantam bedelen, ’t Secours dat te water becomen, is weynich.

Naedat den vyandt den 22en September__ 72 in den oorlooch gebleven 1).
Tsedert primo November 1627 tot ultimo October 1628 sijn in Batavia 

overleden 395 personen, ende daerenboven 235 op de schepen aldaer te reede 
leggende. U. E. dienen Indien met den eersten wel te secunderen van cloeck 
volck, oft is te vreesen dat des Compagnies forten en schepen in groot gebreck

;

vervallen sullen.
’t Volck corteling gecomen is soo oolijck, dat veele in haere luyheyt ende

Klacht vuylheyt vergaen; meest sijn se oock jongh en dom die hier comen. Het bos- 
over dehoedanig- cruyt dat men spilt om de jonge soldaten te doen exerceren, costde Compag

nie veel meer dan oft ervarene dubbelde soldye gaven. U. E. gelieve te doen

21.

heid van
het uit- ......

gekomen letten soo veele mogelijck is, dat herwaerts aen van ’t cloeckste volck geson-
den worde; de Compagnie sal daeraen dienst geschieden, al waer 't oock dat
de gagie vrywat meer dan ordinarie souden moeten verhoogen.

Tsedert de tocht door die van Bantam jongst op Batavia gedaen ende in
dese tegenwoordige belegeringe, sijn genootsaeckt geworden meer dan 4 a
500 bootsgesellen van de schepen te lichten ende tot versterckinge van ’tgar-
nisoen in Batavia te gebruycken. Veel jongers loopender onder, waervan
thien qualijck tegen een cloecke Javaen soude connen bestaen.

Ons gebreecken niet alleen schepen omme de retouren na Nederlandt te
voeren, maer oock cloecke oorloochschepen, ende sullen hier mede wel haest

volk. /

•I

9 Woordelijk gelijk ann bl. 96 hiervóór, regel 7 v. o., tot bl. 99, regel 15 v. o.
:
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schepen tot cT Inlantsche negotie gebreecken. Tsedert een jaersijn 22 sche
pen ende jachten gesleten ende verongeluckt, gelijckU. E. per nevensgaende 
register sien connen, ende is aparent dat binnen een jaer noch omtrent 36, 
als per nevensgaende notitie verhaelt wort, affvaren sullen, soodat alsdan geen 
andere schepen behouden sullen dan drie, namentlijcken Uuttrecht, ’t Gulden 

id? Zeepa er tjz nde Br omvers haven, met de volgende jachten: Texel, Slooten, Die- 
men, Domburcht Grootenbrocck, Wieringen, Vlielandt, Terschellingh, Bommel, 
Seeburch, ende de schepen Leyden, Thooien, Schiedam, ’t Wapen van Rotter
dam ende 't Wapen van Enchuysen, die van ’t vaderslant verwachten. Waer 
dit heene wil, gelieve U. E. te bedeneken ende sorge te dragen, dat mede van 
der see niet geraecken, gelijck dod'r gebreck van volck ’t velt van Batavia voor 
een cleyn getal vyanden lange hebben moeten ruymen.

Nu geen schepen hebben, leggen hier packhuysen vol grove cabels ende 
menichte van sware anekers, als per nevensgaende notitie blijekt.

Lont is hier zoo groot gebreck, dat ons met Custcleeden, soo geen vyger- 
touwen hadden, souden moeten behelpen. Voor de belegeringe behielpen 
ons met sekere lont die in Batavia door eenige Japonders van bast van boomen 
gemaeckt wierd. Voor hondert vadem daervan mosten twee realen van 8ten 
betalen, ende cost niet halff soo lang branden als de Nederlantse lont. U. E. 
gelieve hierinne te doen versien, ende insonderheyt mede te senden een 
goede quantiteyt lange piecken ende lichte harnassen.

By dese gaet notitie hoe de cargasoenen ende capitalen, met de jongste 
schepen van Nederlant ontfangen, bevonden sijn, gelijck mede wat provisien, 
nootlijeheden ende coopmanschappen voor gants Indien versocht worden. 
Den eysch gelieve U. E. te versorgen ende meer niet. VVy vreesen dat veel 
swarte laeckenen in de packhuysen sullen vergaen, o ff dat die weder terugge 
na Nederlant sullen moeten senden.

Beneffens de versochte coopmanschappen dient vorder jaerlicx soo veel 
gout ende silver na Indien gesonden, als nodich is totopcoop van deretouren 
die U. E. jaerlicx van hier begeeren. Tot opcoop van ’tgene by de jongste 
corte memorie door de Compagnie geeyscht wort, sijn noodich omtrent 27 
tonnen gout, ende U. E. hebben in alles aen coopmanschappen ende geit ge
sonden omtrent 16 tonnen gout, soodat aen de besendinge 11 tonnen gout 
te cort comen, ofte soo veel in den eysch van de retouren misreeckent is.

D’incompsten van Batavia tsedert primo November 1627 tot ultimo Oc- 
tober 1628 bedragen ƒ287.037 — 11 —4, de winst van den handel ƒ300.000; 
d’ oncosten (daervan ten behoeve van de schepen alleen verstrectis/310.000) 
bedragen daertegen ƒ900.000, waeronder begrepen sijn omtrent J 50.000 
verleden jaer gespendeert ende niet geregistreert, soodat de somme van d’on
costen verleden jaer gedaen niet veele verschilt, niettegenstaende dat het
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guarnisoen dit geheele jaer meer dan eens soo sterck als verleden jaer ge
weest is.

Met fortificeeren, timmeren ende bouwen is groot geit in Indien seer on- 
nuttelijck geconsumeert, ja, selffs tot groot nadeel van de Compagnie sijn 
groote sommen verbout. Dat de garnisoenen overal vry veele versterct ende 
daertegen door U. E. strictelijck verboden wierd, datter geen oncosten aen 
fortificatie, bouwen, timmeren van huysen ende schepen gedaen wierd son- 
der expresse ordre van den gouverneur generael ende raden van Indien: wy 
houden dat de Compagnie daeraen veel proffiteren ende grooten dienst ge
schieden soude.

’t Is noodich, dat U. E. niet toestaen dat de reeckeninge van ’t volck, naer 
Indien varende, belast worde met yets dat in Nederlandt schuldich souden 
mogen wesen, want soo men desulcke wiens reeckeninge beswaert sijn, niet 
verstrecken sal totdat boven baer oude schuit yets overwonnen sy, moeten 
desulcke trouloos worden, in gebreck vergaen ofte met dubbelde costen van 
de Compagnie onderhouden werden.

Tegen Moccha sal geen dadelijckheyt voorgenomen worden. Van den 
Broeck adviseert dat d’Arabieren deTurcken meest al uut het rijck van Jemen 
verslagen oft verdreven hebben.

Op ’t stuck van den vryen handel sal volgens U. E. ordre geen vordere 
ouverture gedaen worden. D’Engelsen ende Deenen sijn ’t die den Inlant- 
schen handel bederven, in faveur van de Mooren, Heydenen ende Portugie- 
sen. Om Batavia te meer t’onderdrucken, sit d’eene nu tot Bantam ende 
d’ander tot Japara, gelijck vooren is geseyt.

Met de vryeTïeden in Batavia gaet het gants slecht; daer sijn eenige wey- 
nige die wat middelen hebben, ende seer weynich die yets by der bant nemen 
ommehaereerlijck te generen; ’tsijn meestal tappers ende dronckaerts; d’eene 
vergaet in exces van drincken ende d’andere door enckele luyheyt in armoede, 
daeraen geen deucht wel besteet can worden. Onder haer is geen ander vaer- 
tuych dan de jachten de Peerle, Brotchia, den Harinck, Gorcom ende ’t fregat 
Nera} die alt’samen wel haest slyten moeten.

Aen Boycke Boyckes sijn betaelt, volgens U. E. assignatie, ƒ 4.350.
Gerrit Jansz. Valckooch, vryman, is sijn reeckeninge alhier betaelt, gelijck 

per nevensgaende extract blijckt.
Willem Adriaensz. van Delft, vryman, is niet by der bant, maer met het 

jacht de Peerf'in ’t vaerwater van Maccouw gae
’t Is de Compagnie proffitabelder dat realen van 8ten, dan rijcxdaelders ge- 

sonden worden, al souden de realen oock meer comen te staen, gelijck in be- 
vindinge van de cargasoenen genoteert wort.

De faulte aen ’t Guinees linnen in langte ende breete bevonden, is na de
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Custe geadviseert, gelijck mede dat geen meer Bengaelse deeckens, Golcon- 
daetse cleetjens, noch verhemelten senden.

Alle schepen naer ’t vaderslandt vaerendc, sullen strictelijck belasten achter 
Engelandt om te loopen, gelijck mede, als bydewercken comen, dathaerwel 
slachvaerdich houden, endedatal haerwedervaren endeladingein tijtsschrif- 
telijck werde gestelt omme aen derespectiveCameren, daer de schepen thuys 
hooren, gesonden te worden met d’ eerste schepen die haer, naer ’t vaders
landt varende, souden mogen bejegenen.

Voor de 63 roosenobels, 6 silvere lepels, 1 schael ende bel door de moeder 
van Jan Smitherwaerts gesonden, is de Compagnie goetgedaen ƒ808 — 4 — 6.

De bussel rouwe syde met strengen vermengt, hebben gesien, endesal na 
Tayouhan gesonden worden, met goede ordre, dat diergelijcke vervalsinge 
soo veele mogelijck voorgecomen werde. JVIet dese schepen gaet een weynich 
sapan ; de vordere eysch sullen met de naeste senden.

Wat aengaet de -J realen van costgelt, die ’t volck aldaer dagen t’ onrecht 
op haer reeckeninge gestelt soud’ wesen, haer reeckeninge is daermede niet 
belast; doch evenwel dagen niet sonder reden, alsoo haer rantsoen, ten aen- 
sien alles nu in Batavia seer dier is, gants sober valt, waerover geduerende 
dese belegeringegoetgevonden hebben, boven ’t ordinarie rantsocngelt noch 
een vlees- ende speckdach te weeck aen yder hooft uut te deylen. Soo U. E. 
goetvinden ’t rantsoengelt met realen, die op haer gagie verstreckt wort, te 
vermeerderen, ’t sal in dese tijt mede wel besteedt wesen.

Dusverde geschreven hebbende, is hiervan deMolucos aengecomen ’t jacht 
Molukkon Munnickendam, met brieven van 23 ende 30 Augusty, ende van Amboinaeen 
Amboina. chaloupe met brieven van 5 October, waermede verwitticht worden hoe Kit- 

chil Aly met 27 stucx correcorren ende praeuwen, gemant met omtrent 1500 
coppen, in Amboina aengecomen was, omme, soo hy uutgaff, wech te nemen 
de misverstanden tusschen d’ onse ende d’ ondersaten van den coninck van 
Ternaten geresen, ende de Maccassaren te stutten.

Van de Molluccos brengt Mtmnekendam mede 13-|- bhaer nagelen, in plaetse 
van 200 bharen, welcke d’ heer gouverneur Lefebvre voor seecker meende 
dat becomen souden, alsoo ’t gewas op Machian, doen sijn E. vandaerver- 
trock, seer schoon stond, ’t Is oock wel gelucht; maer Hamsia, de nieuwe ge- 
spangnoliseerde coninck van Ternaten, heeft het plucken van de nagelen ver
hindert ende die van Machian wel expres verboden voortaen sooveel nagelen 
aen de Nederlanders niet te leveren als voor dese hebben gedaen. Halffsoo 
veel, seyd hy (na d’onse van desengagie vanBatchian is gerapporteert), soud’ 
genoech wesen.

Per nevensgaende missiven van de Moluccos sal U. E. sien, hoe voorsz. 
coninck Hamsia wonder voorheeft; met de Spaensche gouverneur hout dage-

26.
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lijcx openbaere correspondentie. Kïtchïl Aly was alreede met 27 stucx vaer- 
tuych van de Molucos in Amboina aengecomen endesijn broeder, deconinck 
Hamsia, sal hem aldaer mede vervoegen, met al dat noch van de Molucos 
ende alle quartieren uutmaecken can, omme de macht van den coninck van 
Maccassar, die zyne landen, soo hy segt, affneemt, weder te staen. ’tls wel 

‘waerdatde Macassaren ende Tarnatanen geen vriend zijn ende dat elck op 
ander conquesten soeckt, maer omme de Macassaren weder te staen ende de 
misverstanden in Amboina wech te nemen, is ’t niet nodich dat de Tarnata
nen met soo grooten macht na Amboina varen; waerover wy voor seecker 
houden, dat onderstaen sullen de Compagnie alle hare ondersaten ende bont
genoten, in Amboina sijnde, met behendicheyt oft met gewelt t’ontrecken, 
ten eynde dat haere macht daermede souden vergrooten ende ons de middel 
benemen dat in Amboina noch Banda op onsselven niet souden connen be- 
staen ende geen macht van volck tegen haer in ’t veldt souden connen bren
gen, opdat genootsaeckt mochten werden haer in alles t’ obedieren, ofte onse 
forten selffs te verlaten. De gouverneur Philips Lucasz. is in Amboina wel 
gewaerschout. Hy schrijft ons dat verhoopt de quae disseynen van de Tarna
tanen wel voorcomen sal; maer de trouloose archlisticheyt van de Mooren is 
soo groot, dat d’ aldercloeckste genoech te doen souden geven, ende ’t is oock 
soo verde gecomen, dat wy niet bestaen connen, oft sullen macht ende gewelt 
tegen de Tarnatanen gebruycken moeten.

Wyseggen andermael, dat de coninck Hamsia ende de Tarnatanen (aparent 
met raedt van de Spangiaerden ende Engelsen) de Compagnie de nagelen 
onthouden omme haer vanselffs te doen consumeren, endedaerenboven hare 
ondersaten ende bontgenoten van Amboina soecken t’ ontrccken, omme ons 
vandaer ende Banda wech te crygen. Intijts dient hiertegen versien, eer het 
te laet worde. Ons bedunckens is de beste raedt, dat ons vooreerst, sooveele 
mogelijck, van Banda ende Amboina sien te verseeckeren, ende de Tarnatanen 
’t hooft in de Molucos bieden. Middelen hiertoe, als oock U. E. advysen, sullen 
metten eersten verwachten, ende ondertusschen ’t recht van de Compagnie 
sooveele mogelijck sien te conserveren. De coninck Hamsia heeft meest alle 
d’inwoonderen van ’t eylandt Machian met 12 correcorren onder Kitchil Aly 
van ’t eylandt Machian na Amboina versonden, omme hem van dat eylandt 
te verseeckeren ende ons daervan te frustreren. Hierdoor sijn de nagelen, die 
seer schoon stonden, ongepluckt gebleven, ende sullen aparent de resterende 
mede meestal aen de boomen vergaen. Extraordinarie heeft hy daerenboven 
dat volck geschat ende geschoren, de principalen oock gedwongen hare kin
deren, soonen ende dochteren tot hondert toe aen hem te geven tot synen 
domestiquen dienst endestaet, welcke tot onderpant van haere trouheytsullen 
dienen. Met desehardicheyt sal hy meer dan wy met alle deuchden verrichten.

!
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Niettegenstaende alle dese quade proceduren ontsiet de conincklHamsia 
hem niet van ons te versoecken dat een vloot schepen met den eersten na 
Manilha souden senden; item 6, 7 a 10 schepen na de Molucos, quansuys om 
voor te comen dat de Spaignaerden geduerende syne absentie in de Molucos 
niet attenteren; item dat hem souden senden 2 ofte 4 lange stucken geschut 
totsijn correcorren, 500 roers ende musquetten, 250 harnassen ende storm
hoeden, 250 sacque de maillo, cruyt ende loot na advenant, ende 2 schone 
peerden. Soo dit ende al wat noch meer soud mogen begeren niet beschickt 
wort, sullen de Tarnatanen seggen dat het onse schuit sy dattergeen nagelen 
gelevert werden.

De gevluchte Labouwers sijn op toegeseyt pardoen weder onder des Com
pagnies fort op Batsian comen wonen. In die quartieren vallen veel nagelen, 
maer ’t plucken wort door de coninck van Batsian mede verhindert.

10cn Augusty passato is op Malleyo de president Gilles Seys overleden, 
ende weder by provisie door den raedt aldaer als president in d’overledens 
plaetste gestelt de fiscael Wagensvelt, welcke een persoon is die beter de 
tweede dan d’eerste dient te wesen. Godt geve dat de Compagnie door dese 
veranderinge geen ondienst in de Mollucos geschiede.

Dese gaet met de schepen Prins Willem, Nassouw, Vlis singen, der Veer 
ende Delffshaven, waermede gescheept sijn 39.797 sacken peper, 194.203 & 
giroffelnagelen, 347.124 & nootenmuschaten, 806 sockels foelye wegende 
15.961-} catty Banda, 64.538 ‘fê salpeter, meest gerafineert, 350 baelen Persi- 
sche zyde, 6045 catty rouwe witte Chinesche syde, 793 picol 75 catty sapan- 
hout, 11 leggers gepeeckelde nooten, 15.200 stucx porceleyn, 357}- coraet 
diamanten, 19 stucx besoarsteen, 154 & draeckenbloet, incoops costende 
ƒ905.511 — 13 — 13, daervoor de Generaele Compagnie in reeckeninge be
last hebben. D'Almogende wil haer ende andere gaendeende comendesche
pen behouden geleyden.

’t Schip de Lceuwinne, verhoopen wy, sal haer aen Cabo deBonaEsperance 
oft Sl Helena beseylen. Soo cort naer dese yet sonders t’adviseren valt, cond’ 
wel gebeuren dat ’t schip den Ar ent (welck met peper van de YVestcust Su- 
matra verwachten) oft een ander naersonden, niettegenstaende grootelijcx 
om schepen ende volck verlegen sullen vallen.

Tegenwoordich blijft hier by ’t packhuys door gebreck van retourschepen 
ende volck 16.000 sacken peper, 326 sockels foelye, 7000 catty rouwe Chi- 
neese syde. Toecomende jaer sal U. E., met Godes hulpe, een treffelijck retour 
te verwachten hebben, namentlijck ’t ordinarie, gelijck nu senden ende van 
de Custe Choromandel gaet; daerenboven dubbelt retour van Suratte, ende 
omtrent 900 balen Persische zyde, met ’t gene van China souden mogen be- 
comen. D’ Almogende wil daertoe sijn heylige segen verleenem/
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r’’ 28.
Balans.

Per nevensgaende balancc van de generaele boecken sal U. E. sien hoe 
d’ effecten, tegenwoordich in Indien sijnde, beloopen ƒ4.903.562 — 1 — 14, 
waervan te syner tijt retouren te verwachten hebben ende staet op gemaeckt 
mach werden, ongeluck uutgesondert.

Verscheyde comptoir-, garnisoen- ende scheepsboecken sijn mede nevens 
dese gaende.

Radja Soya, tegenwoordich hier sijnde, versoect aen U. E., datzynen soon, 
met ’t schip Walcheren anno 1620 naer Nederlandt gevaren, tegenwoordich 
tot Amersfoort in de studie sijnde, met d’ eerste gelegentheyt weder herwaerts 
aen mocht gesonden worden.

Met dese schepen keeren na ’t patria d’ heeren raden van India, Willem 
Jansz., Jaecques Lefebvre ende Jan van Gorcum. Wy hadden in dese conjunc- 
ture seer gaerne gesien dat haer E. noch voor seeckeren tijt hadden willen 
continueren, maer hebben daertoe niet connen resolveren, alsoo een ruyme
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vanlndië. tijt alhier in India zijn geweestende hun affairen in Nederlantgeen langer uut- 
stel cunnen lyden. Ultimo Meert passato is overleden d’ heer Pieter van Duy- 
nen, ende nu onlangs in October is gestorven Jeremias de Meester, beyde raden 
van India, soodat nu van vijffraetspersonen ontbloot zijn ende hier seer swack 
blyven, waerover voornemen, eerstdaechs eenigebequamepersoonen tot ver- 
sterekinge van onsen raedt te assumeren, omme t’syner tijt tot raden van 
India te promoveren. Wy willen U. E. gerecommandeert hebben, byaldien 
eenige oude overcomende raden van India andermael tot U. E. dienst be
wegen cunt, dat ons dan vandaer gesonden worden zoodanige personen 
sulcken qualiteyt, verstant, goet leven, soo yverich endê labourieus, als U. E. 
weet den besten dienst van de Compagnie vereyscht/

Van de naervolgende personen hebben hier ontfangen ende aen de Gene
raele Compagnie goetgedaen de somma van 1500 realen, daervan recepissen 
hebben gepasseert, om door d’ heeren Mayores tot Amsterdam met alsulcken 
advance als U. E. gewoon zijn te geven, betaelt te worden, te weten 
d’ heer Willem Jansz. 400 realen, van d’ heer Jan van Gorcurn.500 realen, van 
Willem Arentsz., vryman, 600 realen, t’ samen 1500 realen.

In ’t casteel Batavia, ady 3cn November anno 1628.
U. E. dienstwillege

J. P. Coen.
Willem Jansz.
Jaecques Lefebvre.
J. van Gorcom.
Pieter Vlack.

van

\ T?

van

Antonio van Diemen. 
Adriaen Blocq Martensz. r
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11. — 17 NOV. 1628. — OOI.
(PER LEEUWIN NE).

Dese nevensgaende is copie van d’onse, den 3cn November gesonden met 
de schepen Prins Willem, Nassouw, Vlis singen, der Veere ende Delffshaven, 
welcke den 5en ditto van hier vertrocken ende datelijeksoo harden Westen- 
windt bejegende, dat wy vreesen eenige dagen verloopen sullen eer uut de 
Straet Sonda_ geraecken. D’Almogende wil haer ende alle andere gaende 
ende comende schepen behouden geleyden.

Tsedert sijn hier, Godtloff, wel aengecomen, te weten, den 6cn November 
’t schip Beverwijck van Jamby, met 3518 picol, 10cn ditto van de Westcust
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schepen. Sumatra ’t schip den Arent met 971 bharen ende Amsterveen met 1123 baren
peper. Met praeuwen van Bangermassy is hier mede omtrent 50 lasten peper 
gecomen, ende te voren, gelijck in voorsz. missive hebben geseydt, bleven hier 
400 lasten peper in ’t packhuys leggen, soodat hier tegenwoordich over de 
900 lasten peper overschieten, welcke door gebreck van schepen naer ’t vaders- 
landt niet connen senden; daerenboven verwachten dagelijcx andere 300 
lasten met de fluyt Velsen van Jamby, ende ’t jacht Medenblick van de West- 
custe Sumatra. Wy meenden U. E. ’t jachtfden Dubbelen Arent mede toe te 
senden, maer alsoo qualijck 150 lasten peper can voeren ende veel volck zoude 
moeten hebben, sullen bequamer schepen verwachten. Ondertusschen sijn 
met de peper vrywat verlegen, alsoo vier schepen daermede belemmert blyven 
ende de packhuysen aen landt vol sijn. Met geit ende cleeden hebben wederom 
nae Jamby gesonden ’t jacht de Haze, ende na Amboina ende Banda gedes- 
tineert den Br iel, Purmerendt ende ’t fregat Suratte, daermede keeren sullen 
de gesanten van daer gecomen, met ordre aen d’ onse, dat het recht van de 
Compagnie tegen d’indrang van de Tarnatanen ende alle andere mainte
neren, ’t sy met soeticheyt off gewelt, soo als de gelegenheyt van saecken 
soude mogen vereyschen, onaengezien dat met de Tarnatanen in openbare
oorloch souden geraecken.

De chaloupe de Niemvicheyt, den 1 lon Augusty met advysen van hier naer 
Choromandel gesonden, is hier den 6ca deser wedergekeert. ’t Schip de Leeuw- 
inne is, Godtloff, den 14cn ditto vandaer alhier mede wel aengecomen, waer- 
door verstaen hoe ’t Wapen van Hoorn voor Masilipatnam wel aengecomen 

t schip de Cameel, den 15cn Juny van hier vertrocken, hadden nietwas; maer
vernomen: wort verhoopt datrin de bocht van Bengala vervallen sal wesen 
ende voor ongeluck gevreest. ’t Schip Schiedam is den 29 Augusty 3 mylen 

Palliacatte op de droochte omtrentjEmourgeseylt, alwaer seerhart ï- <?•besuyden



17 Nov. 1628.138

gestooten heeft, doch met lichten van eenige goederen solider schade affge- 
raect is. Op dese droochte heeft ’t schip de Leeuwinne mede geseten ende 
seer hart gestooten. Beyde dese schepen sijn daer in groot perijckel geweest; 
't schijnt dat de droochte wat verloopen is ende verder t’ zee streckt dan d’in
structie vermeit, die U. E. de schepen medegeven. Derhalven is noodich, dat 
d' instructie ende caerten gecorrigeert ende de schepen belast worden dick- 
wils loot te werpen als daeromtrent comen, alsoo dese schepen door achte- 
loosheyt ende versuyminge van loot te werpen daerop verseylt sijn. De gou- 

Marten Isbrantsz. doet in reeckeninge goedt ƒ 258.446 — 6 — 8 
voor geit ende goederen uut ’t schip Schiedam ontfangen, ende heeft aen den 
directeur in Suratte geadviseert, dewyle de Cust nu rijckelijck van capitael 
versien is, dat soo de gelegentheyt voorcomt, wel ƒ 100.000 off meer op hem 
mach trecken. Hoe de molestie die d’onse in Masilipatnam geschiet niet 
betert, ende voorsz. directeur Marten IJsbrantsz. seer goeden moet heeft, dat 
alles volgens onse ordre met de lichtinge van ’t comptoir seer wel redresseren 
ende oock d’affgedrongen penningen ende uutstaende schulden met repre- 
salie wel becomen sal, sonder dat de Compagnie in haren handel merckelijck 
vercort wierde, sullen U. E. per syne nevensgaende missiven vernemen. Ende 
alsoo 't schip de Leeuwinne niet dan eenige provisie ende seer weinich aen 
sijn last gebreeckt, hebben goetgevonden, de ledige plaets met folye te vullen 
ende U. E. ’t selve schip datelijck mede toe te senden, dat de vlote in de straet 
Sundajaoch achterhalen. Watter in geladen is, sullen U. E. per nevensgaende 
factura vernemen. D’ Almogende wil haer alt’samen behouden geleyden. 
Ware Schiedam alhier met de Leeuwinne gecomen, souden hem datelijck mede 
volladen nae ’t vaderslandt senden; verhopen dat noch intijts comen sal. ’t Is 
ons hertelijck leedt, dat dit jaer soo weinich retouren na ’t vaderslant gaen, 
ende dat door gebreck van schepen geen meerder retouren hebben mogen 
senden; verhoopen dat U. E. ’t toecomende jaer dies te meerderende rijcker, 
gelijck geseydthebben, becomen sullen, daertoe d’ Almogende zijnnen segen 
wil verleenen.

Onder ’t garnisoen alhier continueert de sterfte noch even seer; dagelijcx 
sterven ons aff5, 6, 7, 8 persoonen, soo soldaten als bootsgesellen. Veel siec- 
ken vallen noch in ende weinich comen op, niettegenstaende datter, Godt- 
loff, in Batavia geen gebreck is; om de gesonden te conserveren wert haer 
dubbelt rantsoen gegeven ende de siecken nae uutterste vermogen hulpe ge- 
daen. D’Heere wil ’t versien. Van de vier Christenhooffden, van ’t casteel 
Amboina alhier gecomen, sijn mede twee van de loop overleden, namentlijck 
Castangné, hooft van Hattiva, endePaulo Gommes, hooft van deMardijckers, 
welcke d’ onse d’ eere nageven, dat het twee van d’ alderbeste hooffden 
die de Compagnie in Amboina heeft, in de Christelijcke religie wel gefondeert,
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die aldermeest voor ’t recht van de Compagnie yverden, seer getrouw, neer- 
stich ende yverich waren. Wy verstaen dat de gesanten van d’andere ge- 
veynsde vrunden, die van Hittoe, Loehoe ende Combello, haer vrywat 
heugen in ’t overlyden van de twee gemelte persoonen, doch verhopen dat 
d’ Heere gelijcken yver ten dienste van de Compagnie in andere weder ver
wecken sal.

Wy sijn genegen des Compagnies volck van Solar-te lichten; wenschten 
oock wel dat van Batsïan ontslagen waren, het costelijck ende groot gebouw 

Maleyo geraseert was, ende ’tgarnisoen vandaer op ’t eylant Macquian 
transporteren mochten, alsoo de Compagnie niet dan costen, lasten, schade 
ende groot hinder van die plaetse te verwachten heeft. Hierover versoeckep 
dat U. E. gelieve op de maintenue van haren staedt in de Molucos, Amboina 
ende Banda wat naeuwe te letten ende ons hare goetvindinge metten eersten 
t’adviseren. Soo ’t de saecken in Batavia lyden willen, sal ’t goet wesen dat 
de gouverneur generael dit mousson nae Amboina ende Banda vare; soo niet, 
dient derwaerts een ander bequaem persoon met authoriteyt gesonden.

Wy meenden dat volgens onse ernstige ordre ’t reglement van alledispen- 
cen in Banda beteren soude, maer door ballance, van daergecomen, vernemen, 
dat alreede weder opnieuws in vijff maenden, tsedert primo Meert tot primo 
Augusty 1628, geconsumeert warenƒ111.000, daeronder begrepen ƒ12.500, 
aen schepen ende jachten verstrect. Omtrent ƒ27.000 isser weder in die tijt 
verbouwt, ’t Schijnt dat eenige lieden haer meer schicken nae welgevalle van 
d’ onbesinnede, daiV'om eere met de beste dienst van de Compagnie te begaen.

Onder de schepen die U. E. metten eersten herwaerts sullen senden, ge
lieven ons mede toe te schicken eenige fluyten, groot omtrent 200 lasten, 
vlot gaende, om hier in ’t lant te varen, rijs ende peper te halen, alsoo de- 
selve daertoe seer bequaem vinden: brengen veel aen, ende connen met wei- 
nich volck gevoert worden.

Met voorsz. schip de Lceuwinne is ons wel geworden U. E. missive van den &
Adriaon 29cn November 1627, door de respective Cameren van Hollandt geteeckent; 

Jilock
Martsz. gelijck mede een andere van de Camer Amsterdam, dato 4cn December. Soo 

haest de schepen Prins Willem ende Nassouzv alhier arriveerden, ende 't ver- 
ongelucken van de schepen Campen ende Vliegende Draeck verstonden, heb
ben wy informatie doen nemen van ’t gene in die tijdt passeerde. D’advocaet 
fiscael Wijntjens zaliger trock daerover de commandeur Block Maertsz. in 
recht, alwaer de saecke tot nu toe door verscheyden toevallen getraineert is; 
volgens (J. E. ordre sal nae bevindinge van saecken gedisponeert worden, 
mits de voorsz. commandeur ondertusschen van de qualiteyt van extraordi- 
nary raet van India gesuspendeert houdende. Insgelijcx sullen alle schepen 
tijdtlijck naer ’t vaderslandt affvaerdigen, ende wel expres met openbare publi-
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catie bevelen, dat op de gesette tijt achter Prlandt ende benoorden Schodt- 
landt na ’t vaderslandt loopen, gelijck de voorgaende schepen alreede bevolen 
ende ’t volck ’t selve met eede oock belooft hebben te doen; alsmede, byal- 
dien soo laet quamen dat 't Canael mosten aendoen, dat hun dan wel slach- 
vaerdich houden, geen haveneiTv^irEngelant aensoecken, noch gedoogen 
dat door d’ Engelsen daer innegebracht worden.

Tsedert onse voorgaende is tusschen ons ende des Mattarams leger niet 
sonders gepasseert. Hebben seeckerlijck vernomen, dat doen wy den 21en 
October ’t leger van den tommagon Bouraxa opsloegen ende uut ’t velt dre
ven, aldaer denselven tommagon, veltoverste, met twee sonen doot bleeff, ende 
dat ’sanderen daegs, den 22cn, van de Mattaram by de gevluchte aenquam 
een nieuw leger, d’ eene seyt met omtrent 5000 ende d’andere 15.000 coppen, 
met veel peerden, onder dry hooffden, te weten, tommagon Scragulago met 
10.000, Cheydupaty Madura Radja ende Cheydupaty Toposanta met 5000 
mannen. Dit nieuwe leger heeft hem in tween verdeylt; ’t eene deel is gelegen 
aen d’Oostsyde van de stadt, omtrent de thuyn van Specx, ende ’t andere in 
’t Zuydtwesten van de stadt, van waer elck sijn naerdering doet ende hun al- 
temet in slachordeningh breet verthoonen. Op de naerderingh by die van ’t 
Zuydtwesten gedaen, sijn genoodtsaeckt geworden volgens advijs van de 
crijchsraden de boomen van de thuynen van de predicantDanckaertende ca- 
piteyn Hendrick Lievensz. aff te houwen, ende soo haest de boomen van 
Danckaertden 5en deser geslecht wareri&yerliedt de vyant d’aproche, welck 
onder scheut van de reduyt Zeelant gedaen hadden, soodat het schijnt haer 
voornemen was, onder ende tusschen dese boomen te comen legeren. Tsedert 
is ’t 't gantsche leger van ’t Zuytwesten den 15cn deser in ordre de voorsz. 
reduyt Zeelandt genadert (terwyle ’t leger aen d’ Oostzyde mede approcheer- 
de), doch hebben haer buyten scheuts weder gelegert. ’t Schijnt dat voorheb
ben ons te verdueren. Van Bantam sijn hier twee persoonen met fruyten 
aengecomen, waerdoor verstaen, dat van de coning aldaer gesonden sijn, 
omme te vernemen hoe ’t met Batavia gaet; seggen, dat dien coning ende 
grooten haer verheugen dat de Mattaram soo grooten wederstant vindt ende 
soo veel volck affgeslagen is; dat genegen souden wesen haer met ons, soo 
't met Batavia wel gaet, te vereenigen, maer soo wy tegen de Mattaram niet 
bestaen connen, dat dan sullen sien hun met de Mattaram te verdragen.

De twee halve laeckenen ende 25 carsayen per den commandeur Adriaen 
Block Maertsz. uut de geberchde goederen van ’t verongeluckte schip Campen 
aen hem genomen, werden, volgens sijn seggen, by de boecken van ’t schip 
Prins Willem verantwoort. Wy sullen daer na laten sien ende verzorgen de 
Compagniedaerinne niet vercortwort; haerE. gelieven daer mede by d’ 
comste van voorsz. boecken op te doen letten.

5.
Mataram.

over-
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Van Pieter Claesz. Pot, ondercoopman op de Leenwinne, hebben alhier 
ten dienste van de Generale Compagnie in contant ontfangen 1000 realen 
8en, die U. E. aldaer, volgens onse recipisse daervan verleent, gelieft te laten 
vergoeden.

In ’t casteel Batavia, ady 17en November anno 1628.

van

U. E. dienstvvillegen 
J. P. Coen.
P. Vlack.
Antonio van Diemen.

• f

; ^ ' 12. — 10 FEBR. 1629. — P P 10.
(PER MARIA).

Den 5cn November 1628 vertrocken van hier naer ’t vaderslant de schepen 
Prins Willem, Nassouzv, Vlis singen, der Veer, Delftshaven, en de den 17en 
ditto ’t schip de Leeuwinne, welcke verhopen met goeden spoet by U. E. wel 
arriveren sullen, dat Godt geve.

Met brieven van 3ende 17en November passato adviseerden U. E. daermede 
de gelegentheyt van des Compagnies affairen, ende alsoo ’t Engels schip de 
Maria, voor Bantam leggende, gereet is omme eerstdaechs vandaer nae En- 
gelandt te vertrecken, hebben niet willen nalaten U. E. daermede t’ adviseren 
wat tsedert in des Compagnies saecken toegedragen is.

Met onse voorgaende is U. E. geadviseert hoe Battavjaj^an des Mattarams 
Mataram. vojc]{ seer onversiens vyantlijck aengetast ende belegert was. Van 25en Au- 

gusty tot ultimo December 1628 heeft dese belegeringe geduert, eerst een 
leger van omtrent 10.000 mannen. Dit leger den 21 October 1628 opgeslagen, 
verdreven ende verstroyt sijnde, gelijck U. E. geschreven is, quam hier ’s an- 
derendaegs aen een ander leger van 20.000 mannen onder ’t gebiet van de 
tommegon Suragulagul, met veel van des Mattarams adel. Doen ons volck 
sonder onse ordre ende kennisse den 23en October de vyanden (die haer op- 
nieuws vertoonden, ende versterckt) seer moedich aentasten ende haer ander- 
mael uyt hun versterckinge dreven, wierd al vermoet, om degrootemenichte 
van menschen, datter nieuwe macht gecomen most wesen, maer te dien tyde 
hadden daervan gants geen kennisse. Dese tommegon Suragulagul is van den 
Mattaram gesonden met dier meeninge, datBattaviaongetwijffeltopsijn aen- 
compste door de tommegon Bouraxa vermeestert vinden soude. In desen ge
valle had de Mattaram hem belast de costelijckxste waren die licht verduystert

1.
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costen worden, als te weten ’t geit, de cattoene deden, laeckenen ende am- 
phioen, van Bouraxa over te nemen ende in alle versekertheyt by Syne Ma- 
jesteyt in de stadt Mattaram te brengen; maer byaldien Battavia niet verovert 

dat dan den tommegon Bouraxa ende sekere andere edelen die hy mede-was,
bracht, dringen soude Battavia met gewelt in te nemen, ofte haer doot te 
vechten; ende soo in gebreck bleven, dat haer selfs dootsmyten soude. De 
Mattaram had mede belast alle de Nederlanders te doen dooden ende niemant
tespaeren. Dese tommegon Suragulagul, voor Battavia comende, vernemende 
dat ’t leger van de tommegon Bouraxa van ons opgeslagen ende t’eenemael 
verstroyt was, dat Bouraxa selffs met al sijn adel ende geheel veel volcxdoot- 
gebleven waren, was seer perplecx, sloech op sijn borst ende seyde: wat sal 
ick de Mattaram mynen heere medebrengen? Eerst legerde hy met al sijn 
macht aen d’Oostsyde van de stadt, omtrent de thuyn van Specx; daernae 
sont een quartieraen de Westsyde, een groote vertoninge rontsomme doende. 
Van beyde syden wierd de stadt tot binnen scheuts geaprocheert, insonder- 
heyt aen de Oostsyde, daer ’t leger van Bouraxa gelegen hadde; maer siende 
geen apparentie omme met gewelt voordeel te doen, resolveerde voorsz. tom
megon t’ onderstaen off de revier van de stadt soud connen verleyden, omme 
ons de plaetse door gebreck van water te doen verlaten. Tot desen eynde 
heeft omtrent een myle te landewaert boven de stadt dertigh dagen langh 
duysent mannen daechs doen graven, maer siende hoe weynich vorderden 
ende dat ondertusschen sijn eygen volck van honger ende gebreck vergingh, 
werd genootsaeckt dit werck nae te laeten ende van Battavia te vertrecken, 
vreesende dat meede, gelijck ’t leger van Bouraxa, verslaegen ende verdreven 
soud’ worden.

Twee edellieden, Cheydupati Madura Ragia ende Cheydupati Topasanc- 
ta, gebroederen, welcke in ’t grootste aensien naest de Mattaram geweest sijn 
ende belast was met dese tocht genaed te verdienen, onderleyden de reduyt 
Hollandia met rammen aen te tasten, gelijck Bouraxa te vooren mede hadde 
gedaen. Den 27en November, des nachts, quamen by de reduyt in de affge- 
sneden stadt met omtrent 100 man, ende de volgende nacht, den 28, met om
trent 300 coppen, maer alsoo ontdeckt ende eenige geschooten wierden, 
liepen door, haer voornemen nalatende. Hierop heeft de tommegon Surage- 
lagul, veltoverste, dese twee edellieden met haer volck doen binden ende by 
forme van justitie, volgens ordre van de Mattaram, doen dooden, omdat Bat
tavia niet verwonnen, noch haer nietdootgevochten hadden. Eenige weynige 
sijn ’t hooft affgeslagen, ende d’ andere al t’ samen met piecken oft poignaerts 
doorsteecken.

Nadat dit primo December gedaen was, is voornoemde tommegon Sura
gulagul den 3en ditto met 't resterende leger van Battavia vertrocken, de

*
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doode lichamen tot eene spectakel van sijn wreede executie boven d’ aerde 
latende. Hadden wy selffs de lichamen niet gesien, souden ’t niet wel connen 
geloven; 744 doode lichamen sijn daer byeen van d’ onse getelt.

Men seyt ende wort voor seecker gehouden, dat van de 30.000 mannen die 
voor Battavia geweest sijn, niet meer dan omtrent 10.000 weder by de haere 
gekeert souden wesen; seer veele sijnder van honger ende ongemack vergaen. 
Doen ’t leger van Bouraxa opgeslagen wierd, liepen die van Sammedangh 
ende Oucker (’t welck de twee naeste gebuersteden van Battavia sijn, in ’t ge- 
berchte gelegen) datelijcken voor ’t geheel deur, ontboden haer resterende 
volck met vrouw ende kinderen, verlieten hare woonplaetse, ende hebben haer 
in seker geberchte achter ’t landt van Bantam begeven, omme de heerschap- 
pye van de Mattaram t’ ontgaen, alsoo vreesden dat haer doot souden moeten 
vechten, ofte dat selfs van de Mattaram dootgesmeten souden worden.

Naderhant hebben verstaen, dat de Mattaram voorsz. tommegon Suragu- 
lagul, synen veltoverste, met veel edelen meede heeft doen dooden: d’edel
lieden omdat geen victorie hebben bevochten, ende de veltoverste omdat 
de voornoemde orangkays Cheydupati Madura Ragia ende Cheydupati 
Toposancta gedoot heeft, seggende dat hy belast hadde die te spaeren ende 
haer volck te dooden, daermede het schijnt de Mattaram hem soeckt t’on- 
schuldigen.

De spraecke gaet, dat de Mattaram metten eersten selffs in persoon met 
meerdere macht wedercomen sal; dat de wegen doet bereyden om groff ge
schut mede te brengen. VVatter van worden wil sal de tijt leeren. VVy verhoo- 
pen dat ondertusschen de stadt ende casteel alsoo sullen verstercken, dat alle 
des Mattarams macht niet sullen behoeven t’ ontsien, ende hem met Godes 
lnilpe wel affkeeren sullen.

Eer ’t leger van Battavia vertrock, waren de twee zeebolwercken mede op- 
gemaect ende geslooten; d’eerste gardijn aen de Westsyde van ’t casteel is 
met een steenen muer omtrent 16 voeten hooch opgetrocken; de tweede gar
dijn aen deSuytsyde is mede haest met een muer gedaen, d’ andere twee gar- 
dynen hoopen meede eerlange te voltrecken. De stadt is met seven reduyten 
omringet ende wort voort met cocusboomen geslooten, welck hoopen mede 
welhaest gedaen wesen sal. D’ affgesneden stadt wort weder als te vooren be
woont, ende sal tot een voorstadt dienen.

Alle gebouwen ende thuynen die rontsomme de stadt waeren, sijn t’ eene- 
mael van den vyandt geraseert ende vernielt, ’t Hert off het pit in de vrucht 
van de cocusboomen wesende, by d’onse palmijt genaemt, is altsamen van 
alle de boomen, eenige mylen weechs langs de revier van Battavia staende, 
door des Mattarams volck opgegeten, soodatter niet een cocusboom overge
bleven is ende veel burgers groote schade ge[lede]n hebben; d’Heer wil ’t

1
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weeder versien. Met ’t hout van de geschende hoornen wert de stadt nu ge- 
slooten.

Wy verstaen dat d’ inwoonderen van alle de plaetsen, langs de seecant van 
gans Java gelegen, seer besich sijn omrne haer te verstercken, door vreese 
welck hebben dat wy onderstaen sullen ons van haer te revengeren. Eenige 
Chineesen ende Javanen sijn h[ier] van Cheribon om te handelen aengeco- 
men; ’t schijnt dat des Mattarams ondersat'en weder geerne totBattaviasouden 
comen handelen./

2. '^Hs'Nae wy aen d*uytcompst van saecken bemercken, schijndt het dat die van 
Bantam. Bantam verleden jaer d’ offensive attentaten tegen Battavia deden, omme 

daerdoor des Mattarams gunste te verwerven. Doen ’t volck van deMattaram 
in Augusto 1628 Battavia eerst onversiens aen tasten, verseylden deselffde 
nacht eenige Chineesen met cleen vaertuych nae Bantam, omme haren han
del te dryven. Soo haest daer quamen met tydinge van des Mattarams compste, 
wierd haer verweten dat tevooren van Batavia niet hadden willen vertrecken 
ende daer quamen nu niet beter mochten; derhalven dat de coninck haer met 
lijff ende goet aen de Mattaram soude doen overleveren. Eenige Chinesen, dit 
vernemende, keerden datelijck weder tot Battavia, ons dese tydinge brengen
de. Verstonden oock, dat de coninck van Bantam de tommegon Bouraxa op 
sijn aenkompste presenteerde hulp van 2000 mannen, maer dat voorsz. tom
megon de hulp weygerde, seggende dat selffs machtich genoech was om Bat
tavia te vermeesteren; doch doen harde wederstant vont ende mettertijt de 
provisie ende amonitiequam te gebreecken, heeft daernae rijs, cruyt, geschut 
ende roers van Bantam versocht, maer weynich becomen. De tommegon Su- 
ragulagul ende de Mattaram selffs hebben door gesanten van de coninck van 
Bantam versocht de twee grootste stucken die daer sijn, omme Battavia (sey- 
den sy) daermede te dwingen. Dese twee stucken wierden geweygert, maer 
vier mindere in haer plaetse gepresenteert, welcke des Mattarams gesanten 
refuseerden, alsoo die ondienstich oordeelden. Doen die van Bantam op ’t 
leste vernamen datter geen apparentie was dat des Mattarams volck tegen 
Battavia yets vorderen soude, maer dat selffs door gebreck ende hongersnoot 
vertrecken mosten, wierd d’ eene praeuw op d’ ander van Bantam na Battavia 
gesonden omme ons (onder pretext dat fruyten ende vis te merckt brachten) 
cont te doen, dat seer genegen waeren met ons te verdragen ; ende alsoo ver
namen datter in Bantam groote vreese van de Mattaram was, ende dat disseïg- 
neerden haer met onse hulpe te verstercken, vonden wy goet, d’occasie waer 
te nemen; sonden na Bantam ; ons volck wiert wel bejegent, den handel soo 
liber ende vry als d’Engelse natie gepresenteert, doch alsoo wy selffs alsnoch 
niet goet connen vinden weder een comptoir tot Bantam testabilieren, onder- 
leyden de peper weder tot Battavia, gelijck voor dese, te doen brengen, ende
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is aparent dat die becomen sullen soo haest in de prijs verdragen, niettegen-
staende wat cUEngelsen daertegen oock doen omme ons van dien handel 
t’excluderen.HAlsoo d’Engelsen geit noch goederen hebben om peper te 
coopen, wierd de peper tot Bantam by cleene partye verkocht tot 13 realen
de 10 sacken, maer soo haest d’ onse daer quamen, is op 22\ reael gehouden ; 
voor tol neemt de coninck alsnu 68 realen van 100 sacken, welck met andere 
ongelden meer dan 6 realen ’t picol soud bedragen. Tot dese prijs sijn ons 
aen de scheepen ter reede voor Bantam leggende ende tot Battavia gebracht 
771 sacken peper, tot groot misnoegen ende verwonderïngh van d’Engelse 
officieren. Wy sijn besich omme t’onderstaen (terwyle d’Engelsen geen geit 
hebben), off die niet beter coop becomen connen. ’t Is seecker, soo d’Engel
sen geit hadden, dat de peper tegen malkanderen weder hoochgedreven soud 
worden ; maer wat connen wy daertegen doen? moeten ’t ons getroosten ende 
Godt daneken, dat ’t groot disseyn welck eenige met Bantam tegen deNeder- 
lantse Compagnie voorhadden, dusverde gemist sy. D’Almogende, vertrou
wen wy, sal ons weder helpen. Ons wort geseyt, dat d’Engelsen weder op- 
nieuws eenich geit op Guseratse cleeden gelicht souden hebben, tegen 5 per 
cento ter maent, ende dat daermede a 25 realen de 10 sacken eenige peeper 
coopen, om die tegen ons op hoogen prijs te dry ven. Watter van is sal de tijdt 
best leeren.

3. De sieckte ende sterfte die onder ’t garnisoen was, is, Godtloff, tsedert onse
ionJor^hot jongste veele vermindert. In de maent January 1629 sijn ons 45 persoonen

affgestorven ; verhopen dat het dese maent noch meer verminderen sal.
Met ’t schip de Leeuwinne hebben U. E. geadviseert, dat hier dit jaer 900 

lasten peper overhielden, welck door gebreck van goede retourschepen naer 
’t vaderslant niet conden senden. Tsedert sijn daerby noch 300 lasten geco- 

te weten 3213 picol 59 catti met Veisen van Jamby, ende 1013 bhaer 
met Medenblick van de Westcust Sumatra, ende dagelijekx sijn met Battavia 
ende de Hase noch meer van Jamby verwachtende.

Den 26en November passato is hier, Godtloff, van Teyouhan wel aengecomen 
’t jacht Batavia, met een cargasoen incoops costende ƒ277.572 — 15 — 12, 
daeronder 41.853 catti rouwe syde ende verscheyde sydestoffen. De rouwe 
sydeis redelijekx coops ingekocht, maer de stoffen dier; sijn oock slecht ende 
voor Nederlant onbequaem; sullen die meest tot cleedinge van ’t volck moeten 
slyten. Onder andere comen daermede 1578 paer gants onbequame syde 
coussen, die ƒ8.837 — 8 comen te staen, waermede geen wech weten, alsoo 
te cleyn sijn omme onder de soldaten gesleten te werden. Wenschten wel dat 
’t uytgeleyde geit weder hadden ; dit cargasoen is altsamen in de revier Chin- 
cheu gekocht. Waeraen het schort dat geen waren gekocht sijn die de Com
pagnie best dienen ende de meeste avance geven, is ons noch onbekent.
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Van Japan sijn den 27 Mey in Teyouhan aengecomen 2 Japanse joncken 
met 470 coppen. Op de secrete advertentie welck de gouverneur Nuyts van 
Nieuroode ende d’ heer van Firando bequam, als waerschouwinge die sekere 
Chinesen, met de Japonders comende, deden van de verme[te]ne propos
ten die Jaffioye, capiteyn van dese joncken, van hem liet gaen, met andere 
vordere inditien van quaet voornemen meer, resolveerde sijn E. dese Japanders 
t’ ontwapenen, omme de quade disseynen welcke mochten hebben voor te 
comen.Den E. Nuyts constringeerde den capiteyn aen lant te comen, hielt 
hem 5 a 6 dagen in versekeringe, totdat consenteerde de joncken te laten 
visiteren ende haer wapenen aen landt te brengen, gelijck geschiede.

Dese joncken brachten mede ’t volck van ’t dorp Sinckan, welck de capi
teyn Jaffioye verleden jaer steelswijs hadde vervoert, ende in Japan uytgegeven 
waren voor ambassadeurs, die den keyser de souverayneteyt van Teyouhan 
ofte ’t eylant Formosa quamen opdragen ende een regent versoecken. Den 
E. Nuyts, alsnoch verstoort wesendefna’t schijnt), dat door toedoen van deese 
luyden (die selffs in haer dorp niet bestaen connen, maer van sijn E. gemain- 
teneert ende voor hare vyanden beschermt werden) soo grooten affront in 
Japan geleden hadde ende de Compagnie groote moeyte ende kosten aenge- 
daen was, heeft dese Sinckanders in boeyen geslooten ende de vereringe van 
den keyser in Japan bekomen (dat weynich importeert) affgenomen, ’t welck 
voorsz. Jaffioye ende sijn geselschap seer verdroot.

Omme aen syde te verhandelen, brachten desejapanders mede 40.000 tayl 
silver, maer siende dat door verlet van de roovers tot geen handel comen 
conden, resolveerden tijdtlijck weder na Japan te keeren; doch den raedt in 
Teyouhan vonden goet haer op te houden totdat d’E. Nuyts met de schepen 
van de custe van China gekeert soude wesen, omme haer eenige rouwe syde, 
soo d’ onse yets bequamen, voor haer geit over te doen, hun buyten dacht te 
houden ende dies te beter genoegen te geven; doch geen syde bekomende, 
konden de Japanders oock niet helpen, waerop d’onse vorder resolveerden 
dese joncken op te houden tot de kompste van de scheepen van Battavia, op
dat neffens hun na Japan gesonden mochten werden, om voor te comen, dat 
d’onse, gelijck voor deesen, wederom met valsheyt niet beschuldigen sou- 
den hun eenich verlet in den handel gedaen te hebben, dewyled'onse alsdoen 
den handel, soo wel als haer, door de rovers verhindert wierd.

De Japanders dese ophoudinge niet connende verdragen, meenden (soo 
namaels seyden), dat ons volck voorhadde haer te doen sterven, waerover 
resolveerden in de voorbaet te wesen. Den 29en Juny is voorsz. capiteyn Jaffi- 
oye met eenige geconjureerde in des Compagnies huys, buytten ’t fort Teyou
han staende, by de gouverneur Nuyts gegaen omme affscheyt van sijn E. te 
nemen. Hy was alleen in de camer met sijn soontjen, een tolck ende 10 a 14
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cooplieden. Na lange onderlinge discoursen heeft voorsz. Jaffioye, cappiteyn 
van de Japanders, met sijn geselschap den gouverneur Nuyts gevat ende met 
coorden, na de Japanse maniere, wel vast geknevelt. Verscheyde Japanders 
die omtrent ’t huys versteken waren, ’t rumoer hoorende, sprongen methaer 
geweer voor den dach, sloegen twee Nederlanders doot, quetsten eenige, daer- 
by oock een van de haere ’tleven liet. Uyt het fort wierden in een schuyt, die 
na de joncken voer, eenige Japanders dootgeschooten, maer op ’t huys is niet 
geschoten om den gouverneur Nuyts by ’tleven te houden. D’ eerste furie over 
sijnde, wierd de Japanders van die van ’t fort aengeseyt, dat den gouverneur 
Nuyts ontslaen souden, ofte dat met groff geschut op haersouden schieten. 
De Japanders antwoorden dattet huys noch den gouverneur niet wilden ver
laten, voordat gecontenteert ende versekert w[aren] vry te mogen vertrecken. 
Den gouverneur Nuyts aldus in haer gewelt hebbende, stelden de Japonders 
d’onse 5 articulen voor:

Ten eersten, versochten tot ostagiers om met hare joncken /na Japan mede ^ 
te nemen, opdat versekert mochten weesen dat in see van onsescheepen niet 
beschadicht souden werden, ’tsoontjen van d’heer Nuyts, Pieter Muys, van 
der Hagen, Hertman ende Moercoert; daertegen wederom presenteerden over 
te leveren 8 Japanders van qualiteyt, om met een schip benevens hare joncken 
nae Japan te vaeren.

Ten tweeden de elff Sinckanders, welcke als gesanten van Japan hadden 
wedergebracht ende van d’onse in de boeyen waren geslooten, met 2 Chi- 
neese tolc[ken].

Ten derden, de schenckagie die de keyser van Japan voorsz. Sinckanders 
gegeven heeft, ende door den gouverneur Nuyts haer benomen was.

Ten vierden, dat de roers van de schepen die in Teyouhan lagen, uyt de 
haecx gelicht souden werden, opdat dies te meer versekert mogen wesen dat 
sy [haer] in see niet sullen volgen.

Ten vijffden, begeerden 200 picol rouwesyde, voorsoo veelesyseyden ver
leden jaer aen geit nae de custe van China gesonden te hebben, waervan na 
haer seggen door verlet van d’onse geen retour hadden connen becomen, 
daertegen hare obligatien aen d’ onse souden behandigen, omme d’uytstaen- 
de schulden in te vorderen; begeerden mede 15 picol syde, [voor] dese by 
d’E. heer gouverneur Sonck geconfisqueert [sijnde]. Dit gedaen sijnde, souden 
d’ heer Nuyts ontslaen.

Niettegenstaende dese Japanders den gouverneur Nuyts in des Compagnies 
huys gevangen hadden onder ’t gewelt van ons fort ende de schepen, ende 
dat d’onse met onthoudinge van eten ende drincken de Japanders hadden 
connen constringeren den gouverneur Nuyts in vryheyt te stellen, heeft den 
raedt van Teyouhan goetgevonden, nadat Nuyts acht dagen gevangen
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geweest, de begeerte van dese Japanders ten vollen t’accorderen, onaenge- 
sien hoe ongefondeert hare pretentie sy ende hoe qualijck haer versoeck, be
houdens d’eere ende reputatie van onse natie, geaccordeert cost worden, en 
dat omme in Teyouhan, seyt den raedt, hantdadicheyt, ende in Japan meerder 
swaricheyt voor te comen.

Aldus verdragen wesende, heeft men de Japanders toegestaen uyt des Com
pagnies packhuys te lichten 120£ picol rouwe syde, ende 18.549 realen van 
achten, te samen bedragende ƒ 107.164 — 17. Daertegen leverden aen d’onse 
weder over assignatien van sekere schulden, welck dese Japanders in China 
hebben uytstaende, die ’t merendeel over 3, 4 a 5 jaeren uytgeset sijn. De 
Sinckanders sijn hun met de presenten oock overgelevert; in triumph hebben 
die tot in ’t dorp Sinckan geleyt ende aldaer met den anderen groote vreucht 
bedreven. De roers wierden van onse schepen uyt de haecken gelicht ende ’t 
water aen boort van de Japonse joncken gebracht, ende de versochte ostagiers 
sijn haer overgelevert, daertegen de gouverneur Nuyts ontslagen is.

Naedat voorsz. Japanders d’onse in Teyouhan aldus gedwongen hadden 
haer wil te doen, sijn sy met hare twee joncken, ende ’t schip Er asmus neffens 
haer, den 7en July van Teyouhan naNangesacki vertrocken. ’t Schip Erasinus 
is van den gouverneur Nuyts expres medegesonden omme over dese acte in 
Japan te dagen, d’affgedrongen syde ende geit weder te procureren, ende 
rechtover ’tgedane gewelt te versoecken; doch sijn E. recommandeert Nieu- 
roode den handel in Japan te conserveren, ende schrijfft, dat hy meent, wy 
geen ordre geven sullen hart aen te houden om d’affgedrongen 200 picol 
rouwe syde weder te becomen.

Alsoo hier verstaen wort dat dese moeyte in Teyouhan seer wel had connen 
vermijt worden, is goetgevonden by provisie den raedt aldaer te debiteren 
voor /107.164 — 17, welck d’ affgedrongen syde ende realen van achten be- 
draecht, totdat naerder geinformeert worden. De gouverneur Nuyts meent 
dat alles in Japan wel gaen sal ende heeft geen swaricheyt gemaect om nader- 
hant de schepen Woerden ende Heusden met haer cargasoenen, te samen 
incoops kostende ƒ298.910 — 1, na Japan te senden, doch wy vreesen dat 
daer ten hove seer qualijck geinterpreteert worden sal dat de Sinckanders, 
die voor syne Majesteyt als ambassadeurs sijn gehouden ende geeert, van 
d’onse soo qualijck getracteert sijn geweest; de tijdt sal ’t vervolch leeren. 
Een groot capitael, veel tonnen gouts bedragende, heeft de Compagnie tegen- 
woordich in Japan. Wenschten wel, dat altsamen in Battavia was.

In Teyouhan sijn, Godtloff, van Battavia ende Japan by den anderen wel 
gecomen de schepen Erasinus, Domburgh, Texel, Battavia, Armuyden, Sloo- 
ten, Dienten, Cleen Armuyden, Heusden, Woerden, Chincheu, welcke vloote 
machtigh genoech was omme alle macht van de roovers, soo ’t noodich ware

Kéïl
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geweest, te verstroyen ende verdryven ; maer alsoo den roover Icquan voor 
de kompste onser schepen des conincx facte[ur] Simpsou verslagen hadde, 
groot mandorijn van Amoy ende admirael van de seecuste geworden 
vonden d’onse niet geraden macht te gebruycken, noch vorder vryheyt 
van handel met macht te soecken. Soo haest desen rover groot mandorijn 
van Amoy geworden was, vielen hem op een tijt tweehondert joncken aff die 
haer weder t’see op den rooffbega[ven]. In Amoy heefthy van d’onsebyeen 
gevangen bekom[en] 76 Nederlanders, welcke wapende ende tot garde van sijn 
huys gebruyckte, ende wel tracteerde, omme door haer middel wederom vrient- 
schap met d’ onse te bekomen. Nadat 14 dagen solemnelijck voor mandorijn 
verclaert ende aengenomen was, sont hy 14 van d’ onse naTeyouhan, vrient- 
schap aen d’ heer Nuyts versoeckende, om sich daerdoor dies te beter in sijn . 
staet te versekeren. Hierop is door d’ heer Nuyts versocht restitutie van ’t jacht 
Westcappel, met ’t ingeladen silver, ende ontslaginge van alle d’onse die gevan
gen hadde. De rover Iquan ofte mandorijn van Aymoy heeft daerfop] datelijck 
alle de gevangenen gerelascheert ende Westcappel met 't ingeladen silver en
de cargasoen gerestitueert, in voegen dat vrientlijck met Nuyts verdragen is.

De gouverneur Nuyts is daerop met de schepen Woerden, Hetisdeti, Dom- 
burgk ende Chincheu in de rivier Chincheu gevaren; bequam door toedoen 
van Icquan g[roote] partye rouwe syde, maer alsoo veel particuliere coop- 
lieden met d’onse in alle vryheyt begosten te handelen ende Iquan vreesde 
dat daerdoor van sijn disseyn mocht geraecken, deed’deze cooplieden door 
sijn volck de toegan[ck] tot d’onse benemen, hare goederen berooven ende 
hun m[et] slaegen vertrecken. Nuyts sich hiervan dolerende, v[ie]len tusschen 
sijn E. ende Iquan eenige woorden ; daerop Iquan d’onse belaste ’sanderen- 
daeghs te vertrecken, off dat haer met branders vandaer soude dryven. Met 
een cargasoen van ƒ107.398— 17, goetcoop ingekocht, s[eyld]e Woerden den 
5en Augusti vandaer na Japan ; Nuyts keerde metd’ andere drie naTeyouhan. 
Daernae is wederom met 9 seylen in de revier Chincheu geloopen. Iquan aen 
’t jacht Texel comende, is daer van d’onse gehouden, omdat haer tevooren 
verhindert hadde hun capitael t’ employeren, ende aengeseyt, dat daer most 
blyven totdat d’onse den vryen handel verleent wierd. Hierop beclaechde 
hem seer, seggende dat sulcx aen de Nederlanders niet verdient hadde, ende 
gaff daernae by openbare placcaet alle cooplieden licentie met de Nederlan
ders te mogen handelen. Den handel volchde datelijck ende wierde door 
d’ onse besteet ƒ 277.000, welcke goederen, gelijck vooren is geseyt, met Bat- 
tavia alhier wel aengecomen sijn.

D’E. Nuyts heeft daernae met voorsz. Iquan voor drie jaren op ons avoy 
gecontracteert dat jaerlijcx in Teyouhan aen de Compagnie leveren sal 1400 
picol rouwe syde a 140 tayl ’t picol, 5000 picol suycker a 3 realen ’t picol,

was.
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1000 picol geconfyte gember a 4 tayl 't picol, 4000 witte gilanghs a 14 maes 
yder, 1000 roode ditto a 19 maes yder, te samen beloopende 300.000 realen 
van achten schaers; soo meer begeeren te besteden door perticulieren, sal ’t 
seer wel geschieden connen. Daertegen sal Iquan 3000 picol pepera 11 realen 
’t picol ontfangen, ende ’t vordere met contant betaelt worden; ende als d’ onse 
de rouwe syde in de reviere Chincheu halen, sullen tien tayl minder voor ’t 
picol geven. Ons bedunckens was ’t niet noodich dit contract te maken; de 
syde ende suycker sijn veel te diere gecontracteert; tot dien prijs plegen de 
Chineesen die tot Bantam ende Patany te verkopen. De quantiteyt gember 
ende gilanghs achten oock al te groot te wesen, ende is te duchten dat voor 
Chincheu geen goede Cantonse gember bekomen sullen.

Voor desen heeft de gouverneur Nuyts geadviseert dat Simsou aen de Com
pagnie schuldich bleeff 19.086-2 realen, maer nu seyt sijn E. naderhant ver- 
staen te hebben, dat op Simpsou’s rekeninge goetgedaen sijn 31.783J realen 
voor syde door particuliere gelevert, welck daervan betalinge versoecken. Hy 
seyt dat wy dienen t’ ordonneren dat de lieden betalen mach ende haer voor 
’t lange borgen wat tegemoet comen, in voegen dat de Compagnie by Simp- 
sou soud comen te verliesen 50.870 realen.

24en Augusty is Heusden van Teyouhan na Japan vertrocken, met een car- 
gasoen van Battavia gesonden incoops bedragende / 191.511 — 4. ’t Schip 
de Vrede is van Siam^iae Firando gevaren met een cargasoen incoops costen- 
de ƒ58.403 — 8 — 12. D’ Heere wil ons goet retour daervoor verleenen.

Op Kelangh Tamsiu heeft de Spaensche vyandt een fort met vier punten 
voltrocken, aldaer in garnisoen 200 Spagniaerden ende 400 Pampangers; 
daer lagen 2 galeyen ende een galioen. Onder de hant becomen handel uyt 
Hocchio ende veel porceleyn van de Noort; dicht aen de wal is ’t 5 a 6 vadem 
diep, ende verder 12 a 15. Omme daer yets op t’ attenteren, seyt de gouver
neur Nuyts noodich te wesen 12 a 1300 kloecke soldaten.

Ende alsoo sijn E. geen voordeel met de scheepen in dat quartier sach te 
doen, heeft den 28 October 1628 den commandeur Carel Lievensz. met de 
jachten Slooten, Diemen, Cleen Armuyden, Westcappel ende Chincheu van 
Teyouhan na Pulo Timon gesonden, omme op des vyants vaertuygh te cruys- 

\)'sen, in Teyouhan behoudende jTexel, DomburcJi ende Armuyden. ’t Jacht 
Westcappely onbequaem bevonden wordende om langer te varen, wierd date- 
lijck door voorsz. commandeur na Battavia voortgesonden, alwaer den 15en 
December passato arriveerde.

Den 26en November passato vertrocken van Battavia na Amboina ende 
trokken ®an<^a sc^epen den Br iel, Purmerendt ende ’t fregat Sur alten, met alderley 
schepen, provisie ende nootlicheden, daermede de gesanten van Amboina, Hittoe ende 

Loehoe wederkeerden.
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Den 16en December vertrocken nae SoIox.’j Lants Hope encle de Kemphaen, 
omme den handel op Timor te vervolgen. Den commissaris Gregorius Cornely 
hebben derwaerts gesonden, met ordre omme ’t garnisoen van Solor te lich
ten ende herwaerts te transporteren, welck wy meenen sonder vercortinge 
van den handel op Timor wel geschieden can.

’t Schip Suyt-Hollant is hier den 28cn ditto van Siam gekeert met 200 las
ten rijs; verscheyde joncken sijn vandaer ende van de bocht Patany mede 
aengecomen met omtrent 400 lasten rijs, ende andere meer worden noch 
verwacht, soodat verhopen Battavia vooreerst geen rijs gebreecken sal. De 
brieft* van sijn Vorstelijcke Genade aen den coninck van Siam is met de by- 
wesende presenten met grooten staet ende eere, na de maniere van ’t landt, 
ontfangen.

Den 5cn January passato is hier van de custe Coromandel wel aengecomen 
’t schip Schiedam, met een cargasoen van f 177.065— 11 — 15. Soo dit schip 
van Nederlandt recht door nae Battavia gesonden was, ’t haddeïn November 
verleden met de vloote nae Nederlant connen keeren, ende ’t capitael dat 
medebrocht soud daerom niet te laeter op de Custe gecomen hebben.

In Masilipatnam wert ons volck evenseer gequelt ende des Compagnies 
middelen extraordinariegeschooren. D'Engelsensijn met hare middelen van
daer vertrocken, niet dan een assistent in Masilipatnam latende. Daar wert 
geseyt, dat haer volck van Arrimagon mede lichten sullen.

Van Arracan is hier den 23 January de fluyt Edam gekeert met omtrent 
190 lasten rijs ende eenige slaven, Met de rijs is 26en ditto na Banda voort- 
gesonden ft schip de Cameel, welck in Junio verleden van Battavia na Coro
mandel was gevaren ende lange hebben vermist; is (door hard weer schaede- 
loos raeckende) in Arracan vervallen, daer meede rijs laeden sal.

Van Battavia sijn, Godtloff, in Suratten wel aengecoomen de scheepen 
Utrecht, ’t Gulden Seepaert, Brouwershaven, Negapatam ende Seebuvgh; item 
van Mocha, over Parsia, Bommel ende Weesp, maer hebben gants niet ver
richt. Dese schepen vertrocken primo April 1628 van Suratte, meteen car
gasoen van ƒ 12.168 — 17 — 6; arriveerden den 15 Mey voor Mocha, alwaer 
de packhuysen vol goederen vonden ende geen coopers. ’t Land was vol 
oorloge ende stadt Theys swaerlijck van de Arabieren belegert, in voege 
datter in negotie gants niet te doen was, waerover van ’t weynige dat mede
brachten noch min verkochten. De Milde was noch in Theys gevangen; Job 
Christiaensz. Grijp adviseert ons, soo naerlaten willen d’affgenomene goe
deren te vorderen, dat dan met den Basschia wel verdragen sullen. Met vrient- 
schap sullen daervan in Mocha niet becomen: ’tsal ten hove by den Grooten 
Heer versocht moeten worden. 13 July vertrocken weder van Mocha, ende 
quamen 3en Augusti in Parsia, daer geen syde by der hant vonden; leverden
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haer cargasoen over, bedragende ƒ 21.336—13 — 2, daeronder ƒ11.220 — 
5 — 6 in contant; ende alsoo voorsz. Grijp verstont, door brieven den 24cn 
Augusti van Vissnich uyt Spahan geschreven, dat desyde niet voorJanuary 
1629 in Gamron gebracht cost werden, vertrocken den 20cn September 
daer ende arriveerden 14en October voor Suratten.

Naedat de schepen Bommel ende Wcesp van Mocha vertrocken waren, 
quam daer een nieuwen Basschia aen, welcke met ’t Engels schip d’ Exchange 

brieffaen den directeur van den Broeckin Suratte geschreven heeft, waer- 
meede d’ onse met vriendelijcke woorden noodicht in Mocha te comen han
delen; versoeckt dat die van Daboul, Schaul ende Dieu vrye passagie ver- 
leenen, ende presenteert de Milde te relascheren. D’Engelsen hebben haer 
comptoir, volck ende goederen van Mocha gelicht.

In Parsia sijn alle coopmanschappen op laegen prijs ende cleene consump
tie, door de groote preparaten van oorloge tegen ’t leger van den Turck. In 
Spahan waren de goederen aen des co^Unckx facteur Mollimbeeck gelevert, 
maer de rekeninge niet gemaekt, alsoo Mollimbeeck grooten affslach be
geerde, vermits de peper op legen prijs is, de quantiteyt van campher te groot, 
ende te weynich geit gelevert was. In missive den 6en Augusti 1628 door 
Vissnicht over Aleppo aen U.E. geschreven, seyt hy, dat gemeent hadde de 
Compagnie dat jaer 900 balen syde toe te senden, maer dat het veel van sijn 
gissinge differeren sal, vermits geen rekeninge hadde gemaeckt op ’t groote 
onderwicht in de peper bevonden, ende de schuit van ’t voorgaende jaer (die 
betaelt heeft); dat niet dan legie ende/geen ardassen soude senden; vraecht 
wat soorte in Europa best begeert is. /

12 • <a'V-t Den 23 January is hier, Godtloff, van Suratte wel gekeert ’t jacht Seeburgh, 
Suratte) met een cargasoen cleeden, bedragende ƒ39.833 — 3 — 9; brengt ons mede 

brieven van 4en December 1628, waerdoor verstaen hoe den directeur van den 
Broeck volgens onse ordre des Compagnies effecten aen den E. Jan van Mazel 
getransporteert hadde, bedragende ƒ271.603 — 1 — 1, waertegen van Mazel 
van ’t gene medebracht heeft moeten uytschieten, tot betalinge van ’t gene 
van den Broeck schuldich was ende voor de goederen van sekere Mooren, in 
Masilipatnam aen d’onse overgelevert, ƒ369.477, welck verre uyt onse gis
singe gaet, alsoo meenden datter noch een goede somme by van den Broeck 
was. ’t Schijnt dat de costen ende lasten aldaer extraordinarie groot vallen; 
verhoopen dat volgens onse ordre in ’t aenstaende beteren sal.

De schepen Utrecht, Gulden Seepaert, Brouwershaven, Negapatan, Bommel 
ende Weesp waren gereet ende geheel volladen omme nae Parsia te vertrecken; 
’t wachten was alleen na den ambassadeur Mousabeecq, die noch in Suratte 
niet gekomen, maar by der hant was. Sullen in Parsia brengen een cargasoen, 
incoops bedragende omtrent ƒ 420.000. D’Engelsen waren geresolveert met
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vier scheepen napParsia te vaeren, ende sullen apparent in compagnie 
d’ onse seyleny'

fi v<Tot retouFvoor Nederlant was in Suratte gereet 150.790 <8 indigo Biano, 
229.097 geraffineerde salpeter, incoops met d’ongelden costende ƒ 175.000, 
waerby noch voegen sullen soo veel indigo Circhees als met ƒ75.000 coopen 
connen, welck te samen ƒ250.000 bedragen sal. Dit retour, met cleeden tot 
den Inlantschen handel noodich, sal de vloote (met de syde van Parsïa kee- 
rende) van Suratten lichten ende tot Battavia..brengen. D’Almogende wil 
alles behouden geleyden.

D’ onse adviseren, dat van Suratten vier scheepen naer Engelandt souden 
keeren, daeronder een schip met de peper, daermede ’t schip den Ar ent ver
leden jaer van Bantany.naer Engelandt voer, in compagnie van ’t schip de 
Maurits; welck schip den Ar ent onderwegen soo onbequaem is bevonden, dat' 
d’Engelsen genootsaeckt wierden nae Suratten te loopen. Wy verstaen dat 
d’Engelsen in Suratten soo veel sch[ul]dich sijn van penningen a deposito 
gelicht, dat als de voorsz. schepen affgevaerdicht sullen wesen, alsdan belast 
sullen blyven met meer dan 500.000 ropias, daervan d’intrest o n ge t wij fielt 
een groot deel van de winst van den handel consumeert.

Die van Goa sijn met 5 gallioenen in see geweest, omme te rescontreren 
ende convoyeren de vlote die van Portugael verwachten, waervan niet dan 
drie scheepkens aengekomen waren. In hare missiven schryven sy te presu
meren dat de vloote in Mosambique verwinterde. Beclagen uyttermaten seer 
de sober gestaltenisse van haren staet; seggen dat die verlooren is, soo van 
Portugael niet geholpen worden.

’t Jacht Seeburgk van Suratte herwaerts comende, heeft voor Cochin ver
overt een Portugees scheepken van Ceilon na Goa varende, geladen met 830 
packen caneel, welck hier gebracht heeft. Wy sijn van meeninge U. E. de 
meeste paert met de naeste retouren toe te senden.

Van Pulo Timon sijn hier den 6en deser wel aengecomen de jachten Slooten 
ende Chincheu, met den commandeur CarelLievensz., waerdoor verstaen hoe 
daeromtrent vier Portugiese navetten hadden doen stranden, twee van Ma- 
nilha gecomen ende twee van Maccouw. Uyt het eene hebben eenige gevan
genen becomen, achtien kisten met natte syde stoffen, weynich porceleyn, 
radix China ende 43 ru>‘ 25 loot Chinees gout. Alle d’ andere goederen sijn daer 
gebleven, ’tlsnietaparentdat de vyanden, aen lant gevlucht,yets dan eenich 
gout hebben gebercht. Tot halff Martius souden de jachten Diemenznde Cleen 
Armuyden in voorsz. vaerwater blyven cruyssende. Naer wy verstaen sijn in 
alles niet meer dan drie navetten van Maccau vertrocken; off het derde in Ma- 
lacca geraeckt sy, is noch onseker.

Degevangenen, van Maccau gecomen, seggen dat van Maccau viernavetten
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it verleden mousson nae Nangesacke gevaren waren; dat daervan twee in Mac- 

gekeert, ende door hun verstaen hadden datter vier Nederlantse 
scheepen in Japan gearresteert waren, om redenen dat de gouverneur van 
Teyouhan moelijck gevallen soudewesen de naturellen van ’t landt die in Japan 

geweest ende de souveraineteyt van haer landt den keyser opgedragen

eau waren

waren
hadden. Sy seggen datter een schip in Nangesacki lach, ’t welck wy houden 
Erasinus te wesen, ende drie in Firando, welck achten Woerden, Heusden ende

■ ;1

i I de Vreede te sijn; dat alle de masten gelicht waren uyt het schip dat in Nan
gesacki is, de roers ende seylen van d’andere schepen, de goederen in bewaer- 
der hant versekert, ende alle ’t volck op twee besondere plaetsen lantwaert in 
wierde bewaert. Tot noch toe hebben wy geen tydinge van Japan becomen. 
Watter van is, sal ons de tijt leeren.

Den 7en January is van hier na AmUojLna vertrocken, om me vandaer voort 
Gijsbert met alderley provisien naer de Molucquen te varen, ’t schip den Ar ent. Tot 
Loden- gouverneur van de Molucquen hebben daermede gesonden Ghijsbert van 
steyn. Lodensteyn, niet ordre, dat den president Wagensvelt met den eersten her- 

waerts come. Medenblick ende Seeburgh gaen oock derwaerts, gelaeden met 
rijs ende andere provisien; Medenblick voor Amboina, ende Seeburgh voor de 
Moluccos.

H
in !f '
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Den 6cn February is hier, Godtloff, van ’t vaderslandt wel aengecomen ’t 
schip Tholen, met 180 gesonde coppen. Tot op omtrent 500 mylen by Westengekomen

schip. Java is ’t Wapen van Rotterdam met hem gecomen, alwaer bygeval van den 
anderen geraeckten; hebben te samen aen de Caep de Lobo Gonsalves ende

15.
Aan-

I i
) i Annabon ververst, Leyden ende ’t Wapen van Enchuysen niet vernomen, pre

sumeren dat die Siërra Leiona aengedaen sullen hebben; seggen dat in de 
Bocht van een van de West-Indische schepen, de Halve Mane genaemt, ende 
van ’t Wapen van Rotterdam (die na haer uytgeloopen sijn) verstaen hadden, 
dat van Indien in ’t vaderslant wel aengecomen waren de schepen Fredrick 
Hendrick, Hollandia, ’sLants Hollandia, ’t Wapen van Delft, de Galias ende 
Dort, welck ons doet hoopen, dat door U. E. tijtlijck weder een goede vloote 
herwaerts gesonden wesen sal. D’ overkompste van ’t schip Vyanen sullen 
mede geerne hooren. D’ Almogende wil alle gaende ende comende scheepen 
van de Compagnie behouden geleydenf \Vy connen niet laten andermael te -v

r )
i

l -‘

&versoecken, dat U. E. alle schepen jaerlijcx soo vroech rechtdoor na Battavia 
gelieve te senden, als doenlijck is. Can ’t in Augusto niet wesen, dat het in 
September, October ofte ten uyttersten in ’t voorste van November geschiede. 
Sullen dan noch met Godes hulpe Battavia soo vroech wel beseylen, dat de 
capitalen behoorlijck van hier naerParsia, Suratten, Coromandel, China ende 
elders verdeylt ende versonden sullen connen worden, gelijck verleden j 
gebeurt [is] met ’t geit door de scheepen Prins Willem, Nassouzv, Vlis-
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singen, der Veer ende Delftshaven gebracht; ende opdat U. E. jaerlijcx de 
retouren mede vroech in de somer becomen mogen, sullen wy, in ’t Godt ge
lieft, de scheepen jaerlijckx in een vloote omtrent halff October van hier naer 
’t vaderslant depescheren, daerop U. E. rekeninge mogen maken. Halff Oc
tober naestcomende hoopen U. E. (soo ’t aen geen scheepen gebreeckt) 
vloote van acht a thien scheepen met goede retouren toe te senden. D’Heere 
verleene daertoe sijn genaede.

’t Is eenige dagen geleden dat voornamen ’t jacht Grootenbroeck met ad- 
Engelsoh vysen naer ’t vaderslant te senden. ’t Is lange geladen geweest met 2394 picol 

Maria, peper ende 138 sockels foelie, wachten alleen na[e] d’advysen van Japan 
ende naerder tydinge van Teyouhan. Ondertusschen hebben goetgevonden 
U. E. dese toe te senden met ’t Engels schip de Maria; ’t geene hierinne ge
breeckt ende verder soud mogen toedragen, sal U. E. met Grootebroeck gz- 
worden.

een

16.

Dit schip de Maria is van Suratte tot Bantam gecomen; gaet nu geladen 
met 3 a 400 lasten peeper van de Westcuste Sumatra endejamby. ’tCansijn, 
dat eenige nagelen ende veroverde caneel medebrenght. Geen andere retouren 
sal d’Engelse Compagnie dit jaer van dese quartieren becomen. Sy hebben 
voor Bantam leggen noch negen jachten ende schepen, maer ’t jacht Duyff- 
ken is alleen bequaem te vaeren; alle d’andere sullen haest moeten slyten.

In ’t casteel Battavia, ady 10cn February anno 1629.
U. E. dienstwillege 

J. P. Coen.
P. Vlack.
Antonio van Diemen.

13. — 18 MAART 1629. — P P 3.
(PER GROOTENBROEOK).

’t Is lange geleden dat voornamen U. E. met advysen toe te senden ’t jacht 
Grootenbroeck, ende alsoo ondertusschen (terwyle Grootenbroeck na tydinge 
van Japan ophielden) d’Engelsen tot Bantam veerdich maeckten haer schip 
de Maria, hebben U.E. daermede op 10en February passato geadviseert, wat 
sedert ’t vertreck van de schepen Prins Willem, Nassouw, Vlissingen, der 
Veer, Delftshaven ende deLeeuwinnen des Compagnies affairen toegedragen 

Dit schip de Maria is op 16en February van Bantam vertrocken met .was.
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noch een kleyn jacht, de Spicdwel genaempt; verhopen dat U. E. onse missive 
voor den ontfanck van desen wel geworden sal sijn. Twee van eenen inhoude 
hebben met de Maria geschreven/d’ eene gedirigeert aen de Camer tot Am
sterdam .in handen van den presfdent Richard Bicx, ende d’ ander aen de 
Camere tot Middelburch in handen van capiteyn Jan Hal.

Ende alscTonseker is off d’Engelsen onse voornoemde missive van 10cn Fe- 
bruary passato recht bestellen sullen, hebben wy goetgevonden U.E. daer- 
van by dese ses van eenen inhoude per ’t jacht Grootenbroeck te senden, met 
d’ originele pampieren, van Parsia, Suratten, Choromandel endeTayouhan be- 

(nadatvoorsz. ses schepen naer ’tvaderslant vertrocken waren), opdat

, /» \l -
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•i co men,
U. E. dies te beter sien mogen wat ons van die quartieren geschreven wort.

In voorsz. missive van 10cn February is U. E. geadviseert d’ aencomste van 
t schip Tholen. Sedert is hier, Godtloff, den 18cu ditto mede wel aengecomen 
t schip ’t Wapen van Rotterdam, met 259 gesonde coppen, hebbende op de 

reyse 31 sielen verloren.
Wy hebben daermede wel ontfangen twee missiven op 3en ende 21en April 

van de Camer van Amsterdam geschreven, ende een van 17en May van de ge
committeerde der respective Cameren uut ’s Gravenhage, waerop de noodige 
antwoorde volgen sal. D’andere schepen Leyden ende ’t Wapen van Enc- 
huysen hebben noch niet vernomen. D’ Almogende wil haerluyden mede be
houden geleyden.

Van omtrent 120 soldaten met dese schepen van ’t vaderslant becommen, 
hebben wy 65 personen met ’t schip ’s Lants Mauritius naer Banda gesonden, 
tot versterckinge van ’t garnisoen aldaer ende verlossinge van degene die 
haren tijt uutgedient hebben. In passant sal ’t selve schip Amboynaaendoen, 
omme te helpen verrichten sulcx als den dienst van de Compagnie aldaer 
soude mogen verevschen. Naer Amboina ende de Molucos hebben dit jaer 
gans geen volck connen senden; ende alsoo dit schip, ’s Lants Mauritius, niet 
bequaem is langer te varen, hebben geordonneert, soo de versekeringe van 
Banda meerder assistentie van volck vereyschte, dat in sulcken gevalle ’t selve 
in Banda sullen slyten ende alle’t volck te lande gebruycken. Macr byaldien 
den hoochsten noot sulcx niet vereyschte, dat dan in dien gevalle ’t selve schip 
in ’t eerste van ’t mousson naer Balamboam senden, ommedaer te procureren 
soo veele hoornbeesten, rijs, boonen ende andere provisien als becomen 
nen, ende daermede op ’t spoedichste herwaerts keeren.

Den 3cn Marty is hier van Siam gekeert ’t schip Groot Mauritius met 155 
lasten rijs ende 3300 picol sappanhout, met eenige andere cleynicheden; 
meerder rijs hebben daer niet connen becomen, ende alsoo van Araccan ende 
Choromandel tot noch toe niet gecomen sijn de schepen de Cameel ende ’t 
Wapen van Hoorn, welcke met rijs geladen vandaer verwachten, ende dattet
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Westermousson ten eynde loopt, hebben goetgevonden van onse provisie 
soo veele rijs in ’tschip Beverwijck te schepen als voeren can, ende’tselve op 
’t alderspoedichste naer Banda aff te vaerdigen, opdat daer niet verlegen val
len, byaldien voorsz. schepen van de Cust ende Araccan te laet verschenen. 
Dit schip Beverwijck is den 9en Marty naer Banda vertrocken.

In Siam is den ouden coninck overleden ende sijn outste soone in des vaders 
plaetse gesuccedeert. Tot antwoort van de missive, door syne Vorstelijcke 
Genade Prins van Orangien aen syne Majesteyt geschreven, heeft herwaerts 
wederomme sekere presenten met eene missive vol van vriendelijcke com
plimenten gesonden. Naer de manïere van dese landen hebben deselve met 
groote eerbiedinge ontfangen, ende sal met de naeste vloote overgesonden 
worden. In ’tvoorjaer 1628 sijn twee Spaense gallioenen, welcke de Portugiese 
fregatten van Manilla op Macauw hadden geconvoyeert, in de reviere van 
Siam geweest, alwaer des conincx joncke, die na Canton.soude seylen, met 
een Japanse joncke ende ander vaertuych hebben genomen ende verbrant. 
’t Schijnt dat daer een tijt langh naer eenige van onse schepen van Batavia 
hebben gewacht; maer alsoo ’t schip de Vreede wat laet van Batavia was ver
trocken, waren dese gallioenen van de reviere van Siam gescheyden eer de 
Vreede arriveerde. Voorsz. schip Mauritius heeft ons de meeste restanten 
ende volck van Siam volgens onse ordre medegebracht. Een assistent isser 
gebleven met ƒ7.140 — 9 — 10 aen uutstaende schulden. In twaelff maen- 
den tijt zijn daer aen ongelden van schepen ende ’t comptoir geconsumeert 
ƒ 16.182 — 13, ende daertegen geadvanceert ƒ 6047 — 7 — 6. Een groote 
pertye goederen heeft de schipper van ’t schip Zuyt Hollant voor sijn particu
lier van Siam medegebracht, ende alsoo bevinden ’tselve tot groot nadeel van 
de Compagnie te strecken, te meer dewyle de nootlicheden voor de Compag
nie naerlaten te voeren, om selffs te meer proffijt te doen, zijn deselve goede
ren door den raedt geconfisqueert. Naer verstaen, heeft de schipper van ’t 
schip de Cavicel, verleden jaer van Siam gecamen, sijn eygen proffijt met par
ticulieren handel mede extraordinary gesocht, gelijck aen syne naergelaten 
goederen blijct; naer behoren sal daerinne door den raedt gedisponeert wer
den. Ende alsoo bevinden dat niet alleen eenige vryelieden op alderleye ma
nieren haer voordeel soecken, maer dat oock grooten ontrouwe door eenige 
van des Compagnies officieren, tot groot nadeel van de Compagnie, wort ge- 
pleecht, ende dat d’ ontrouwe extraordinarie seer aen malcanderen hangen 
off malcanderen toegedaen sijn, valt het seer moyelijck de waerheyt van de 
saecken voor den raedt te doen blijcken; derhalven gelieve U. E., soo veele 
mogelick is, te letten dat goede, getrouwe officieren, insonderheyt cooplieden, 
assistenten ende schippers herwaerts gesonden worden. Ondertusschen sullen 
wy niet laten alle mtsbruycken ende ontrouwe, soo veele mogelijck is, sonder
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aensien, naer behooren te doen straffen ende den dienst van de Compagnie 
ten uuttersten te bevoirderen.

De natte syde stoffen in January 1629 door den commandeur Carel Lie- 
vensz. in ’t vaerwater van Malacca verovert ende alhier aen ’t comptoir ge- 
levert, sijn in openbare venditie aen den meestbiedende vercocht, ende hebben 
gerendeert (58 schuytgens gout, eenige muscus, porceleyn ende radicx China 
daerinne begrepen) ƒ 53.515 — 19—12. ’t Schijnt datter onder ’t volck eenige 
stoffen ende goudt verduyslert is, daer met naersticheyt behoorlijck onder- 
soeck naer gedaen vvort.

Tsedert onse jongste hebben geen naerder tydinge uut des Mattarams lant 
becomen. Wy menen dat de harde Westelijcke wint sulcx verhindert heeft. 
Van Siam ende Cambodia is hier, Godtloff, soo goeden pertye rijs gebracht, 
dat wy hopen die van den Mataram daermede wel verdueren sullen. Tusschen 
ons ende die van Bantam en is oock niet sonders gepasseert. Het schijnt dat 
die van Bantam wëTgënegen sijn haer peper tot Batavia te laten brengen. 
Maer alsoo 6 realen voor ’t picol begeren ende van onser syde alsnoch niet 
meer als 5 reael is geboden, blijft de toevoer nae, op hope datter nochjon- 
cken van China in Batavia souden mogen comen, als wanneer apparentisdat 
meer dan 6 reael ’t picol gelden sal. Soo d’Engelsen tot Bantam middel had
den, soud’ noch hoger gedreven worden; naer den tijt sullen ons reguleren. 

Den 4en Marty is hier van Tayouhan aengecomen een cleyn Chinees jonck-
Tayouan jen> met advysen van den gouverneur Nuyts, dato 4en February passato, en Japan. y

waerdoor verstaen dat tot die tijt geen schepen noch tydinge van Japan had
den vernomen; ende alsoo alhier mede niet vernemen, schijnt het seker te 
wesen dat des Compagnies schepen Erasmus, Woerden, Heusden ende de 
Vrede in Japan opgehouden worden, tot groot nadeel ende schade van de 
Compagnie. Wy menen dat de middelen die daer sijn wel thien tonnen gouts 
bedragen, 't Is moyelick ende verdrietich dat in plaetse van goede retouren 
van Japan ende Tayouhan te becommen, aldaer in soo groote molestie ver
vallen, dat alles, volck, schepen, geit ende goederen opgehouden worden, 
’t Is seker als des Compagnies quaetgunstige in Japan maligneren mogen ende 
de rijcxraden haer de hant bieden, dat het voor d’ onse niet wel mogelick is 
de Japanders op Tayouhan varende buyten dachten te houden, doch in dese 
saecke schijnt het dat d’ onse in Tayouhan d’ onlusten, schade ende schande 
wel hadden connen vermyden. Maer alsoo tot noch toe niet wel geinformeert 
zijn, connen geen seker advijs noch oordeel van de saecke geven. De g 
neur Nuyts schrijft ons soo weynich bescheet, niettegenstaende in andere 
nodelose discoursen breetgenoech is, gelijck U. E. door nevensgaende mis
sive sien sullen, dat geen fondament daeruyt connen vatten, jae, dat het schijnt 
hemselven schaemt ons de grondige kennisse te communiceren.
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Onder ’t volck wort gesecht, dat alsoo de Japonders voorleden jaerin Tay- 
ouhan geweest zijn, den keyser van Japan claechden dat hun door onse natie 
groote schade ende hinder in de negotie aengedaen was, ernstehck daerby 
versoeckende, dat zyne Majesteyt sulcx geliefifde te doen repareren ; datdaer- 
op van ’skeyser’s wegen geantwoort soude wesen, dat zyne Majesteyt niet 
begeerde gequelt te wesen met verschil van saecken die buyten sijn rijck waren 
gepasseert. Zy mochten weder na Tayouhan varen ende refactie van hare 
schade van de Nederlanders versoecken. Waeren d’onse, volgens advertentie 
door d’ heer van Firando ende Nyenroode gedaen, continueel op haer hoede 
geweest, soo verstant ende discretie hadden gebruyct, daer ware geen swa- 
richeyt gevallen; maer alsoo d’ heer Nuyts ervaring gebreect, wat te hart op- 
lopent, eygensinnich ende timide schijnt te wesen, is ons de schade ende 
schande toegecomen, ende vresen wy dat de Japanders daerdoor oock stofte 
becomen sullen hebben omme hare malitie met schonen schijn te coleureren 
ende d’onse ten hoochsten te denigreren. Wat consideratie datter gebruyct 
is ende hoe licht dat men de Japonders al haer begeerte toegestaen ende 
ƒ 107.000 aen zyde ende silver heeft laten volgen om d’ heer Nuyts te verlos
sen, sullen U. E. door nevensgaende resolutie van de raedt van Tayouhan, als 
verclaringh van sekere raeden alhier gedaen, vernemen, ’t Schijnt oock dat 
d’ heer Nuyts, gevangen sijnde, de resolutie selffs ontworpen offvoorgeschre
ven heeft. Sijn E. wenste wel dat voorsz. ƒ 107.000 niet eens weder geeyscht 
wierde, als den handel in Japan maer onbecommert continueren mogen, ten 
aensien de Compagnie veel meer schade (soo ’t capitael, volck ende schepen 
in Japan lange wort opgehouden) soude comen te lyden, al waer 't schoon dat 
alles ten lesten ten beste geluckte.

Met d’ onse van 3en November 1628 hebben U. E. geadviseert, hoe wy be
rekenden datter van ƒ500.000, die meenden verleden jaer in Japan geavan- 
ceert te wesen, weynich overschieten soude. Alsnu staet te vresen dat alles 
verliesen, off mede weynich vordeel doen sullen, niettegenstaende gissinge 
maecken, datter wederomme omtrent ƒ400.000 in Japan in negotie behoort 
geavanceert te wesen, ten aensien van de groote oncosten van Tayouhan ende 
andere schadelijcke toevallen, die seer wel vermijt connen werden ende de 
Compagnie t’ onrechte (soo wy meenen) toegeschickt werden.

Tsedert 8en October 1627 totjB*" October 1628 sijn in Tayouhan geconsu- 
meert ƒ 116.555 — 19 — 8./

Voor dese is geadviseerf^, dat Simsou schuldich bleeff 19.0Ö6-J- realen. 
D’heer Nuyts seyt, dat daerenboven op Simsou’s reeckeninge goet gedaen 
sijn 31.783realen voor syde door andere particulieren gelevert, welcke 
betalinge versoecken. Hy seyt dat wy dienen t’ ordonneren dat de lieden be
talen mach, ende voor ’t lange borgen wat tegemoet come; byaldien deCom-
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pagnie gehouden is dit te betalen, soo sullen met Simsou verliesen 50.870 
realen. U.'E. gelieve hiervan Gerrit Fredricx de Wit te spreken endeons t’ad- 
viseren hoe de saké verstaen, alsoo wy daerop advijs verwachten sullen. Dese 
31.783J realen bedragen a 51 stuyvers ƒ81.047 — 10 — 8. Aen Iquaen, Chi
nees rover, ende andere, heeft de gouverneur Nuyts tegen onse ordre weder 
opnieuws uutgeborcht (boven de 50.870 realen die de Compagnie met Simsou 
geseyt wort te verliesen) ƒ 50.325, welcke vresen mede quade schulden wor
den sullen. Aen de Japanders heeft den raedt in Tayouhan laten volgen in 
zyde ende silver ƒ 107.164 — 17, welck voorsz. raedt sal moeten verantwoor
den. Bedraecht te samen ƒ355.093 — 7, waerby d’ oncosten van Japan noch 
comen moeten; daertegen gissen wy, gelijck vooren is geseyt, omtrent 
ƒ400.000 in Japan geavanceert te wesen, ende in Tayouhan, tsedert 8cn Oc- 
tober 1627 tot8en October 1628, ƒ 14.554 — 10 — 13, in voegen datter niet 
overschieten sal als ’t in Japan al ten besten luckt. Evenwel gaet de gouver
neur Nuyts soo breet, alsoff wonder dingen verricht hadde.

Terwyle in Japan gedisputeert wert wie recht heeft, sal weder opnieuws 
ten minsten ƒ100.000 in Tayouhan geconsumeert worden, ende misschien 
andere ƒ 100.000 in Japan, in voegen dat te vresen is dat met reeckenen (hoe 
’t oock soude mogen gaen) betaelt sullen worden; doch verhopen beter.

De restanten in Tayouhan zijnde, bedragen ƒ 190.000, waervan mede wey- 
nich off geen retouren hebben te verwachten.

Aen quade schulden is daervan uytstaende ƒ66.111; aen schulden door 
Nuyts opnieuws uutgeborcht ƒ50.325; tsedert ultimo September 1628 tot ul
timo January 1629 zijn geconsumeert ƒ27.412; in victualie, ammonitie ende 
scheepsgereetschappen bestaet ƒ 22.985; in coopmanschappen ende 2207 
realen (welck meest tot onderhout van ’t volck geconsumeert sal worden) 
ƒ 22.263; bedraecht te samen ƒ 189.096. Sooder yets van compt, wy sullen ’t 
voor winst reeckenen.

Terwyle de rover Iquan, die mandorijn van Aymoy geworden is, by den 
Combon in Hocheo was, is een van zijn capiteyns, Quitsicq genaemt, met ’t 
meeste vaertuych t’zee gelopen ende heeft hem weder op den rooffbegeven. 
Daer wort geseyt dat al 400 joncken sterck is. Hy verhindert de vaert op 
Tayouhan, soodatter in vier maenden weynich ofte geen handel gedreven is. 
Doch al wasser yets gebracht, soo soude het door gebreck van geit endegoet 
niet connen gecocht worden. Iquan seyt, dat voornoemde Quitsicq in ’t ver- 
trecken medegenomen heeft seven volladen joncken, naer Tayouhan gedesti- 
neert, ende twee die vol laden waren omme na Batavia te varen, ende dat daer- 
door zijn schuit niet heeft connen betalen. Hierover versoect assistentie 
onse schepen om voornoemden Quitsicq te verdryven, ende Quitsicq 
soeckt vrygeleyde om in Tayouhan te mogen comen.
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Alsoo geen schepen van Japan in Tayouhan gecomen waren ende verleden 
jaer van Batavia, door gebreck van rijs, derwaerts niet meer dan 40 lasten in 
plaetse van 150, die versochten, gesonden wierden, zijn d’onse in groot ge
breck van rijs vervallen. Van ’t landt Formosa ende van Aymoy hebben 
eenich secours gecregen, waermede hun verhopen te behelpen, totdat van 
Batavia ofte Japan versien worden.

Den 14en November 1628 heeft de gouverneur Nuyts twee groote joncken, 
Walcheren ende Vlissingen genaempt, yder met 16 Nederlanders ende 50 a 
70 Chinesen gemant, uutgesonden, met noch drie cleyne Chinese joncken 
van seeckere rovers, omme tusschen Hoccheo ende Kelangh Tamsiu.des vy- 
ants vestplaetse, tot ultimo January 1629 te cruyssen. Soo haest van ’teylant 
Formosa na de vaste custe van China oversteken souden, overviel hun soo 
harden wint, dat van malcanderen in hoochsten noot geraecten. Die van de 
jonck Walcheren wierden genootsaeckt hare masten te kerven; vervielen by 
Haerlem’s Bay aen de vaste custe van China, ende geen middel hebbende om 
de jonck weder te versien, wierden de 16 Nederlanders, daeropsijnde, genoot
saeckt haer jonck te verlaten ende met een cleen jonckjen vandaer naerSiam 
te varen, vanwaer met’t schip Mauritius in Batavia gecomen zijn. D’ officieren 
van de voornoemde jonck Walcheren seggen ons, dat dese joncken behoor- 
lijck versien wesende, bequamer dan onse jachten zijn omme in voornoemde 
vaerwater te cruyssen, ende dat haer dit ongeval overgecomen is, vermits seer 
qualick van anckers, touwen ende seylen versien waren; dat daeromme ge- 
noech gesproocken hebben ende in Tayouhan middel genoech was om haer 
behoorlijck te versien, maer dat affgewesen wierden met redene, dat van de 
Chinese joncken middele genoech becomen souden, ende dat vresen de joncke 
Vlissingen in zee gebleven wesen sal, doordien noch qualicker dan de jonck 
Walcheren versien was.

De schepen ofte jachten Texel, Domburch ende Armuyden hout de gouver
neur Nuyts in Tayouhan leggen, ende ’t schijnt dat oock niet genegen is die 
herwaerts te senden, alsoo versoeckt dat wy voor deselve metten eersten al- 
derley provisie ende scheepsnootlicheden voor een jaer souden senden. Syne 
E. seyt niet waeromme dese schepen hout, noch wat daermede doen sal; de 
raden van de schepen schryven ons oock niet een woort. Het volckwelck van 
Tayouhan comt, seggen dat onder haer de spraecke ginek, dat de schepen 
door den gouverneur opgehouden wierden omdat voor de Japonders vreesde, 
ende dat eenige wel seyden dattet jammer was dat men sulckebequame sche
pen te vergeeffs liet leggen vergaen. ’t Is aparent, dat wy dese drie, Texel, 
Domburch, Armuyden ende d’andere vier schepen Erasmns, Woerden, Heus
den ende de Vrede, in Japan sijnde, dit jaer sullen moeten derven, niettegen- 
staende in Batavia wel van doen sullen wesen omme ’t aenstaende mousson
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de vaert ende besendinge na de custe van China, Choromandel, Suratten ende 
Parsia te continueren. Soo eenige van de voornoemde seven schepen eenigen 
dienst deden, souden ons noch getroosten dat wy se moesten derven, maer t 
verdriet ons seer dat soo veel schepen, volck ende geit in Japan ende Tayou- 
han vruchteloos consumeren, te meer dewyle sulcx alleen door een quade 
capritie schijnt toe te comen.

Voor desen hebben den gouverneur Nuyts geadvïseert, dat geensints gera
den was met een geaposteerde alleen, gelijck Simsou, te handelen; dat de zyde 
al te diere wiert gecocht ende eenige waren wel 50 percento te veel betaelde, 
ende insonderheyt dat niet begeerden dat voortaen eenige geschencken doen 
soude, noch soo notabele somme geit, gelijck van 20 tot 60 a 70.000 realen 
van 8cn gedaen was, op leveringe van zyde ende andere waren vertrouwen 
soude, maer dat met gereet geit gerede waren coopen soude; doch wat cleyne 
sommen belangde, daeraen de Compagnie niet veele verliesen cost, dat die 
soo nu ende dan, als d’occasie presenteerde, op leveringe van alderhande 
grove ende fyne waren die van een, twee a drie avance geven, met discretie 
wel mochten uutgeset worden, omme de cooplieden cont te maecken wat 
voordeel by ons te doen zy.

Hierop heeft de gouverneur Nuyts wel naergelaten geschencken te doen, 
maer met Iquan heeft evenwel de zyde, suyckeren ende andersints, gelijck 
geadviseert hebben, te hooch gecontracteert. De peper, die in China 20 tayl 
’tpicol geit, heeft tegen 11 realen ’t picol gecontracteert te leveren, ende 
weder opnieuw uutgeborcht al ’t geit dat hy hadde, te weten ƒ50.325, soodat 
nu selffs sonder geit blijft sitten ende 1876-f realen op ’t comptoir alhier is 
treckende, voor soo veele sijn E. seyt in Tayouhan voor de Compagnie ver
schoten te hebben. Hoe dit toegaet connen wy niet verstaen, dewyle van des 
Compagnies middelen ƒ 107.000 gegeven zijn omme sijn E. uut handen 
de Japonders te verlossen. By den raedt alhier sal op de saecke gelet ende de 
verantwoordinge van alle de raden van Tayouhan gehoort worden.

Dewyle veele gebeurt dat onse goede meninge tot nadeel van de Compag
nie ende voordeel van particulieren, jae, selffs daer present sijn, geduydet wert, 
houden wy geraden dat mede op de custe van China t’enemael verbieden 
eenich geit uut te borgen ofte op leveringe van goederen uut tesetten, gelijck 
in Batavia een gebru^ck is, ende na de Molucos, Amboina ende Banda mede 
bevolen hebben./ƒ#

Wy zijn genegen den gouverneur Nuyts met d’ eerste gelegenthey t herwaerts 
t’ontbieden ende een ander in zijn E. plaetse te stellen, omme alles dies te 
beter in Tayouhan, Japan ende op de custe van China op goeden voet te 
brengen; anders vresen dat het spade by sal comen, dewyle ’t natureel van 
d* heer Nuyts niet wel overeen schijnt te comen met sulcken humeur als de 
dienst van de Compagnie in Tayouhan vereyscht.
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Soo geen schepen noch tydinge van Japan ende Tayouhan becomen, sal 
’tseer considerabel vvesen oft geraden sijn zal de rouwe zyde ende swarte 
laeckenen, in Batavia sijnde, na Japan te senden; sullen oock qualick een be- 
quaem schip connen vinden daersoorijcken cargasoenin vertrouwen mogen, 
tenzy dat ondertusschen eenige bequame schepen van ’t vaderslandt be
comen.

Wat wy sullen dienen te doen tot wechneminge van alle onlusten tusschen 
de Japanders ende d’ onse, tot conservatie van vrientschap ende vermeerde- 
ringe van den handel in Japan, connen alsnoch niet adviseren. Wy sullen 
niet naelaten ’t beste na uytterste vermogen ten dienste van de Compagnie 
te vorderen; een discreet ende verstandich persoon soude veel connen doen. 
Waren de Japanders soo geltgierich als de Mooren van Parsia, Suratten ende 
Choromandel, wy souden vreesen datter weynich comen soude van ’t groot 
capitael dat in Japan is. Maer dewyle de Japanders heydens sijn ende van een 
gans ander humeur dan de Mooren, hopen dat het wel gaen sal. Ondertus
schen menen wy goet te wesen, dat door syne Vorstelijcke Genade de Prins 
van Orangien een vriendelicken brieff tot wechneminge van onlusten ende 
continuatie van vrientschap geschreven ende met eenige presenten (die in 
Japan rare zijn) aen den keyser van Japan gesonden werde. U. E. gelieve hier
op te resolveren sooals oordelen sullen de dienst van de Compagnie te ver- 
eysschen.

Volgens U. E. ordre sullen in Suratten ende Choromandel sooveel geraf
fineerde salpeter doen procureren als mogelijcken is. Met de naeste vloote 
sal U. E. goede pertye toegesonden werden, alsoo alrede een goet deel op 
voorraet gereet is. Japans coper sullen tot naerder ordre niet senden. In des 
vyants vaerwater sullen ’t cruyssen continueren, voor soo vele sonder verlet 
van den handel doenlijck is. Maer soo lange de voorsz. seven schepen ende 
jachten Texel, Domburcht Arnemuyden, Erasinus, Woerden, Heusden ende de 
Vrede in Tayouhan ende Japan opgehouden worden, ende dat van ’t vaders- 
lant geen andere bequame becomen, is apparent dat den vyantgants weynich 
ofte geen hinder in sijn handel sullen connen doen. Veel schepen sijn verleden 
jaer affgevaren, ende eerlange sullen noch veele andere meer (daermede ons 
wat behelpen) slyten moeten.

Wy confirmeren andermael dat omtrent halfif October toecomende alle de 
retouren van Indien in een vloote naer ’t vaderlant senden zullen. U. E. ge
lieven daerop vaste reeckeninge te maecken ende d’ equipagie, zoo ’t mogelick 
is, daerna te beleyden, dat alle schepen in Augusty, September, October off 
ten alderlangsten in ’t voorste van November van ’tvaderslant recht door naer 
Batavia gesonden mogen worden, gelijck voor desen verscheyde malen ver- 
socht hebben. De Compagnie sal daeraen grooten dienst geschieden; onno-
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dich off ondienstich is ’t dat eenige vandaer naer Choromandel varen sonder 
Batavia aen te doen. Met d’eerste gelegentheyt gelieve U. E. mede eenige 
oncostelicke fluyten van omtrent 200 lasten groot herwaerts te senden, omme
daermede rijs, peper ende andere grove waren te procureren.

By desen senden U. E. d’ affteyckeninge hoe des Mattarams volck te lande 
rontsomme Batavia gelegen hebben, met beschryvinge daerby, wat in de be- 
legeringe gepasseert is. Tsedert die tijt is de stadt ende ’t casteel vrywat ver-

!
7.

Ver
sterking 
van stad

en kasteel sterckt. D’ ingetrocken stadt sal wel haest rontsomme met cocusboomen ge- Batavia. ö 0 , .
sloten sijn. Aen ’t casteel zijn twee gardynen omtrent 18 voeten hooch met

opgetrocken; verhopen dat d’andere twee gardynen mede wel haest
voltrecken sullen, ende dat met weynich costen van de Compagnie. Tsedert

i
mueren

;'i? f d’aencompste van des Mattarams leger is de fortificatie van Batavia met 
cleyne costen van de Compagnie meer verbetert dan te vooren metexcessive 
groote costen in veel jaren gedaen is.

Voor desen is U. E. geadviseert dat eenïch geweer (als wanneer des Mat-

?11
8.

Engel- tarams volck de stadt Batavia belegerde) uut de verlatene Engelse huysinge 
schen.\\ in onse schepen hadden doen bergen, omdat het in des vyants handen niet 

soude comen. Tsedert hebben ’t selve, soo goet en quaet gelijck dat gevonden 
hadden, aen de gecommitteerde, wegen d’ Engelse Compagnie tot Ban tam re
siderende, weder doen aenbieden, maer hebben ’t selve wel inpartinentlijck 
geweygert t’ aenvaerden, als per nevengaende acte daervan beleyt blijct. Ende 
alsoowy wel versekertsijn, dat in de gemelte huysinge, ten tyde van d’ Engelse 
wierde geabandonneert, geen meer noch andere goederen sijn geweest als dit 
geweer ende pertye touwerck, dat wel hadden connen bergen zoo maer gewilt 
hadden, hebben wy goet gedacht U. E. voorsz. geweer (d’Engelse Compag
nie competerende) per dit jacht onder cognoissement van den schipper ende 
coopman over te senden, ten eynde U. E. in der daet sien mogen, op hoe on- 
waerdige goederen die natie hun niet schamen soo groote ende exorbitante 
pretentie van 200.000 realen van achten te maecken, ’t welck zy by haer pro
test (daervan voordesen copie is overgesonden) wel inpudentlijck, tegen de 
waerheyt ende hun eygen gewisse, derven seggen in haer huysen tot Batavia 
verloren te hebben. Om alle voirdere actie ende pretentie, die gemelte Engelse 
over het derven van hun touwerck tegen d’ Oost-Indische Compagnie souden 
mogen inbrengen, te prevenieren, hebben hun doen aenpresenteren alsulcken 
touwerck ende andere scheepsnootlicheden als voor haer schepen souden 
mogen van doen hebben; daerop geantwoort is, dat tegenwoordich niet ver
legen, maer uut ’t schip de Maria geholpen waren: deden ons derhalve be- 
dancken, souden aenspreecken wanneer hun dienaengaendeyets mancqueer- 
de, als per originele missive van den president George Muchamps, hierneven 
gaende, naerder blijct.
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Na van eenige Engelse officieren vernemen, soude den meesten hoop der 
Engelsen wel wenschen dat noyt tot Bantam gecomen ende al weder vandaer 
waren, om de groote travaillie die hun aengedaen ende de cleyne extima die 
van haer gemaect wort. Onlangs sijn tot Bantam by avont twee Engelsen ver- 
moort; dese ende alle andere affronten moeten zy pacientelijckvan Heydenen 
ende Mooren verdragen, sonder dat hun recht off reparatie wort gedaen. Ende 
dit zijn deluyden die soo grooten luytroep maken over de quade bejegeninge 
die hun in Batavia gedaen is, sustenerende, dat door onse harde proceduren 
tegen d’Engelse natie, ende om onse tollen, accysen ende andere exactien 
(soo zy die noemen) t’ ontgaen, genootsaeckt zijn geweest andere residentie- 
plaets te verkiesen.

Tsedert ultimo Mey 1621 tot 9en January 1629 hebben d’Engelsen alhier 
van haer ingebrachte ende uutgevoerde goederen aen den heer betaelt, in 
alles niet meer als 5.429|- realen van 8en. Wy geven alle onpartydige te be
deneken, off dese natie reden van dagen hebben wegen onse tollen etc., veel 
min van quade bejegeninge.

In ’t schryven deser worden seeckerlick geinformeert, van luyden die 't 
selve uut den mont van den tommagon off gouverneur van Bantam verstaen 
hebben, dat d’Engelsen by den coninck van Bantam getracht hebben onse 
begonnen onderhandelinge van vrede met gemelten coninck te verbreecken, 
den peperhandel voor haer alleen te procureren ende ons daervan t’ exclu- 
deren, hem toeseggende, soo den coninck sulex toestaen ende de Nederlan
ders affwysen wilde, dat zy hem tegen alle zyne vyanden souden beschermen. 
Cregen tot antwoort, dat den handel van Bantam voor een ydervry was, ende 
zijn daermede affgewesen. Off dese luyden hun tegen ’t contract van anno 
1619 niet vergrypen, daerby d’een Compagnie d’ander niet vermach t’exclu- 
deren, ende voornementlijck van Bantam, connen U. E. licht considereren. 
Wy nemen voor, d’aengevange ondcrhandelingh met Bantam eerstdaechs 
naerder te vervolgen; twijffelen niet aen goet succes, ’t welck U. E. t’syner 
tijt staet te vernemen.

Van touwcrck ende voornementlijck van grove touwen sijn rijekelijekende 
voor eenen ruymen tijt wel versien, zoodat vooreerst daerom niet connen ver
legen vallen.

Groote spijekers, namentlijck van 6, 8, 10 ende 12 duym, dienen U. E. tot 
naerder ontbiedens geen meer te zenden. Die tegenwoordich op voorraet heb
ben, connen in 5 a 6 jaren niet verbesicht worden.

Al souden U. E. mede in een a twee jaren geen zyde coussens, souden 
daerom niet verlegen wesen. Die van Tayouhan hebben ons met soo grooten 
pertye slechte Chinese syde coussens overcropt, dat niet weten wanneer die 
quy t sullen worden; wenschte dat goede rouwe zyde, suyckeren, radicx China

9.
Varia.

(

{
s



f
i

f..
>

f 18 Maart 1629.166
ï
i

1 ende andere proffijtgevende coopmanschappen daervoor gesonden hadden; 
beter dienst waer de Compagnie geschiet.

Met dit jacht gaet over den ondercoopman Jan Peyn, voor ballast, sonder 
gagie. Met d’aenstaende vloote hebben Ü. E. meer diergelijcke ondienstige 
personen te verwachten.

In ’t casteel Batavia, ady 18 Meert anno 1629.

i 10.
Ondien
stige per

sonen.
I

U. E. dienstwillege
J. P. COEN. 
P. Vlack.
Antonio van Diemen.

!> f
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14. — 18 MAART 1629. — Q Q I. 136. — AEN DEN PRINCE
VAN ORANGIEN.

(PEB GROOTENBROECK).

I Met d’ onse van 2en November 1628 hebben Uwe Vorstelijcke Genade ver- 
Mataram. witticht hoe Batavia .... niet meer dan omtrent 10.000 weder by de haere 

gekeert souden wesen 1). In ’t lant van den Mattaram gaet despraecke datter 
niet meer dan 3 a 400, andere seggen 3 a 4000, gekeert souden sijn, maer dit 
is qualijck gelooffelijck; doch seker is ’t dat seer veele van honger ende onge- 
mack vergaen ende de regieringe van den Mattaram ontloopen sijn. Doen ’t 
leger van Bouraxa .... daermede het schijnt de Mattaram hem soeckt t’ ont- 
schuldigen 2).

By dese senden Uwe Vorstelijcke Genade afteyckeninge hoe des Matarams 
volck te lant rontsomme Batavia gelegen hebben, met beschryvinge daerby 
wat in de belegeringhe gepasseert is.

In Junio 1628 is in Teyouhan een notabel acte gebeurt. Teyouhan is een 
Tayouan. onbewoonde plaetse aen ’t eylant Formosa, daer tusschen seeckere sanden 

voor cleyne schepen goede rhede is, ende daer eertijts eenige Japanders jacr- 
lijcx plegen te comen steelswyse met de Chinesen handelen. In ’tjaer 1624, 
doen wy ter begeerte van de Chinesen Pehou verlieten, hebben ons op aen- 
wysinge der Chinesen op een santplaetse in Teyouhan begost te vesten omme 
daer volgens ’t contract den handel met de Chinesen te dryven1 Over desen ' / 
handel is eerst tusschen seeckere Japonse cooplieden ende d’/onse verschil
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gevallen, ende daerna is soowel d’ onse als de Japanders door de Chineese 
roovers den handel verhindert. Omme d’ onse van daertecrygen ende by den 
keyser van Japon odieus te maken, hebben seeckere Japonders anno 1627 
stilswygende 16 naturele van ’t dorp Sinckan naer Japon vervoert. Sinckan is 
een dorp omtrent een mijl van ons fort gelegen, waervan d’inwoonders haer 
onder protextie van d'onse begeven hebben ende van d’onse tegen d’inwoon- 
deren van andere dorpen, haere vyanden, beschermpt werden. Phesedonne, 
gouverneur van Nangesacqui, die voorsz. Japonders na Teyouhan gesonden 
hadde endesoo ’t schijnt van de Portugiesche vyanden tegens d’ onse wel op- 
gemaeckt mach wesen, gaff uyt dat voorsz. Sinckanders van ’teylantFormo- 
sa gesonden waren, omme de souverainiteyt van ’t lant aen den keyser van 
Japon op te dragen, een regent te versoecken ende over de Nederlanders te 
dagen; de Japonders voechden daerby dat haer den handel in Teyouhan door 
d’ onse verhindert was, ende daerdoor groote schade geleden hadden, aen syne 
Majesteyt versoeckende dat ordre gelieffde te geven, dat haere schade van de 
Nederlanders voldaen mochte werden. In Japan hebben d’onse na vermoghen 
haer ontschult bethoont; seyden oock, dat voorsz. Sinckanders geen lieden 
van qualiteyt waren, noch geen ambassadeurs: dattet wilde menschen van ’t 
dorp Sinckan waren, die de cappiteynvfaffioye steelswyse hadde vervoert. Op 
des keysers naem sijn dese luyden als ambassadeurs ontfangen ende met 
eenige geringe presenten terugge versonden, sonder dat d’ onse hebben cun- 
nen vernemen hoe ’t poinct van de souverainiteyt van Teyouhan in ’t hoff 
verstaen wierd. Op ’t versoeck van de Japonders soude van keysers wegen 
(soo geseyt wort) geantwoort sijn, dat syne Majesteyt niet begeerde gequelt 
te wesen met different van saecken buyten sijn rijck gevallen. Sy mochten 
naer Teyouhan varen ende haer schade aldaer van de Nederlanders versoe
cken. Anno 1628 sijn daerop twee joncquen van voorsz. Phesedonne in Tey
ouhan gecomen, wel gemant met soldaten; brachten voorsz. Sinckanders 
mede. Van Japan wierden d’ onse in Teyouhan gewaerschout op haer hoede 
te wesen, alsoo de Japonders wel eenich quaet voornemen mochten hebben. 
Hierop heeft de gouverneur Nuyts dese Japonders gedwonghen haer geweer 
over te geven, gelijck mede de voorsz. Zinckanders. Nadat dese twee joncquen 
eenigen tijt in Teyouhan gelegen hadden ende door verlet van de Chineesche 
rovers tot geen handel conden comen, resolveerden weder na Japan tever- 
trecken, doch hun vertreck wierd van d’onse wat uutgestelt, om haer aen 
eenighesyde, voor hun geit, te helpen, ende nieuwe doleantie voor te comen.

Eyndel[ijck] is de cappiteyn van dese Japanders met 30 a 36 persoonen, die 
sijtgeweer hadden, gegaen in ’t huys van de Compagnie buyten ’t fort staen- 
de binnen musquetscheut, ende nadat licentie omme te vertrecken versocht 
hadde ende sulcx wederomme uutgestelt was, hebben sy den gouverneur Nuyts
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gevat, bonden hem naJaponse maniere in een stoel, twee Nederlanders smeten 
doot, quetsten eenige ende dreven elff soldaten, die in dit huys de wacht had
den, daeruut, eer hun geweer conden becomen; een Japonder bleeffin de furie 
doot, ende in een schuyt die na haer joncken voer wierden dry andere Japon- 
ders uut het fort dootgeschooten, doch om den gouverneur Nuyts by ’t leven 
te houden wierd door eenige officieren aen ’t fort ende de schepen ’t schieten 
op lijffstraffe verboden. Op seecker teecken welck in ’t aen van gen van dit feyt 
gedaen wierd, voechden andere Japonders hun daerby, tot omtrent 200 per- 

toe. Den gouverneur Nuyts aldus in haer geweit hebbende, onder ’t

i
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geschut van ’t fort ende seven schepen of jachten, die daer lagen, te weten 
Woerden, Heusden, Arnemuyden, Erasinus, Domburch, Westcappel ende 
Chincheu, in een huys daer eten noch drineken en was, dwongen d’onse (met 
dreygement, dat anders d’ heer Nuyts dooden souden) by ’t huys niet te co- 
men, daerop niet t’at ten teren, toe te staen, dat provisie uut haere joncken 
haelden, ende nadat de gouverneur Nuyts acht dagen off meer in haer gewelt 
hadden gehadt, accordeerden d' onse al ’t geene de Japonders versochten, te 
weten in plaetse van d’ gouverneur Nuyts sulcke officieren in handen van de

l
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Japonders te stellen als sy begeerden, om mede na Japan te nemen; de roers 
uut de haken van alle de schepen te lichten opdat versekert mochten wesen 
dat haer de schepen in zee niet souden volgen; een schip neffens haer na Japan 
te senden, alle voorsz. Sinckanders weder aen haer over te leveren, ende haer 
uut des Compagnies packhuysen te laten volgen ƒ 107.000 aen syde ende 
silver, voor sooveele sy seyden dat in China uutstaen hadden; souden d’ onse 
daervan d'obligatie geven omme die weder in te vorderen. Nadat dit van 
d’onse voldaen was sijn voorsz. Japonders met hare twee joncken triomphant 
vertrocken, ende ’t schip Erasinus is neffens haer met sekere ostagiers, diesy 
d’onse wedergaven, na Japan gesonden, ende tot noch toeisser niet een weder- 
gekeert; hebben oock geen tydinge vandaer vernomen, soodat het schijnt al- 
t'samen opgehouden worden.

, X

1
t’ Is eenige jaren geleden dat 2 a 300 Japonders op diergelijeke maniere de 

coning van Siam (in sijn hof) in haer gewelt namen, ende dat midden in de 
stadt Judea, daer wel 100.000 mannen waren, waermedegants Siam dwongen 
haer wille te doen. In ’t jaer 1619 onderleyden d’ Engelsen met twee schepen 
op diergelijeke maniere ’t jacht ’t Hert te vermeesteren ; sy hadden de schip
per, die nieuws van Nederlant quam ende van geen questie wist, vriendelijck 

boort genoot; daer gecomen sijnde, onderleyden hem te binden 
alsoo voorsz.

I ' V *

aen , maer
schipper sijn volck toeriep met al haer geschut op d’Engelsen 

te schieten, waren d’Engelsen blyde dat hem weder lieten gaen; seyden dat 
misverstant was; deden hem goet chier ende groote 

Icquan, admirael van de Chinese rovers op de custe van China, die men
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seyt dat wel 1000 joncquen sterck was, heeft Simsou, admirael van de coninck 
van China, verslagen, is daerna insijn plaets admirael van de Chineseseeende 
groot-mandorijn ofte gouverneur van Aymoy geworden, doch vele van sijn 
volck daermede niet te vreeden wesende, sijn hem weder affgevallen, gelijck 
mede een van sijn capiteynen, Quitsicq genaemt, welcke weder 400 joncken 
sterck is; ’t schijnt dat dit groote rijck van China soo vol menschen is, dat d’een 
d’ ander opeedt, ende de gouverneurs d’alteratie niet wel voorcomen connen, 
nietfegenstaende datter in veele saecken extraordinarie goede wetten sijn.

In ’t schryven van desen sijnde, wert ons uut het velt gebracht een slange, 
twintich voeten langh, welck in ’t lij ff hadde een volwassen hardt off hinne, 
die voorsz. slange in ’t velt gevangen ende geheel ingeswolgen heeft.

In 't casteel Batavia, ady 18cn Marty anno 1629.

8.
Chi-

neesoke
roovers.

15. — 18 MAART 1629. — Q Q I. 139. — AAN DE KAMER
ZEELAND.

(PER QROOTENBROEGK).

Met ’t schip Tholen is ons den 4cn February passato wel geworden U. E. 
bysondere missive van 20en May 1628, daerby o. a. gesien wat comptanten 
ende scheepsnootlicheden U. E. ons met gemelte schip hebben toegesonden, 
welcke alsamen conform de cognoissementen wel ontfangen, getaxeert ende 
de Generale Compagnie goetgedaen sijn, monterende tersommevan ƒ79.650. 
D’ overige vivres ende andere behoeften sijn alle gelost ende in Compagnies 
packhuysen opgeslagen ; sullen wel gemesnagieert, ende niet anders als ten 
dienste van de Generale Compagnie gebruyckt worden.

Den schipper Matthijs Jansz. heeft van de 200 realen van 8cn ten behoeve 
van ’t schip ontvangen, alhier aen ’t comptoir overgetelt 110 realen; de res
terende 90 realen sijn gedurende hun voyagie in oncosten gespendeert, daer- 
van ons reeckeninge ende contentement heeft gedaen.

’t Schip Tholen sal by manquement van grooter en beter schepen vooreen 
retourschip connen dienen, in welcken gevalle wy den schipper, des versoec- 
kende, U. E. toesegginge sullen laten genieten.

De cooplieden ende assistenten met voorsz. [schip] overgecomen, sullen 
na eysch van Compagnies dienst geemployeert ende na merite van haere ca- 
paciteyt t’syner tijt voortgeset worden.

Niet sonder groote redenen dagen U. E. over d’inpertinentien van ver- 
scheyde overgesondene scheeps- ende lantboecken ; ’ten gebreeckt aen geen
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goede ordre ende instructie op ’t houden ende copieren derselver, lange voor 
desen gegeven: ’t gebreeckt aen de capaciteyt, endeoockaen de nonchalance 

veele cooplieden. Verstandige, yverighe ende wel gestileerde persooneni
■ van

dienen U. E. met alle schepen te senden, soo sullen wy U. E. buyten dachten 
ende molestie connen houden. Wat dienst can de Compagnie van sulcke!•
luyden trecken, die niet capabel sijn, scheepsboecken volgens U.E. instructie 
ende ordre in debita forma te stellen? U. E. dienen daerin te versien, ende
wij sullen ondertusschen alle aengeweseneabuysen ende misbruycken na ver
mogen doen corrigeren.

Wat boecken van die U. E. sijn eysschende voor dato overgesonden sijn, 
gelijck mede die U. E. met de volgende schepen hebben te verwachten, wordt 
U. E., mitsgaders ’t geene daer voorder aen dependeert, door den oppercoop- 
man Daniël du Bucquoy, die de visite van alle de scheeps- ende logieboecken 
bevolen is, per desen geadviseert, daeraen ons gedraghen.

In ’t casteel Batavia, adi 18en Marty 1629.
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16. — 18 MAART 1629. — Q Q I. 240. — AAN DE KAMER
ROTTERDAM.

(PER QROOTENBROECK).t
F

U. E. aengename missive van den 28en April 1628 is ons den 18e" February 
passato per U schip ’t Wapen van Rottenlam Godtloff wel geworden.

Voor de comptanten ons met gemelte schip toegesonden, bestaende in 
36.000 realen [van] 8cn ende 20.000 rijcxdaelders, is de Compagnie gecrcdi- 
teert ter somme van ƒ 142.800. D’ overige scheepsvivres ende andere behoef
ten, met dit schip gecomen, sijn alle gelost ende in Compagnies packhuysen 
opgeslagen; sullen wel gemenagieert ende niet anders als ten dienste van de 
Generale Compagnie worden gebruyckt.

Den oppercoopman Michiel de Mayer ende sijn huysvrou sijn beyde op de 
reyse overleden, nalatende vijff cleyne kinderen, die onder d’ opsicht van eer- 
lijcke borgers bestelt sijn. '

Hierneven gaet reecqueninge van 200 realen van 8CU door U. E. aen ditto 
Meyer tot scheepsnootdruft op de reyse medegegeven, daerby sien sult dat 
gedurende in ’t Gourese gat gelegen hebben van gemelte 200 realen omtrent 
ƒ 400 gegasteert sijn. Wy conden qualijck gelooven, dat sulcx met U. E. ken- 
nisse ende avoy geschiet is; connen oock niet verstaen, de coopluyden ge- 
authoriseert sijn om soodanige gastos gedurende haer aenwesen ende daer
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U. E. selffs present sijn, te doen. ü. E. gelieve na desen daerop te letten ende 
alsulcken ordre stellen gelijck U. E. sullen goetvinden; soo verhael op den 
persoon waere souden ’t op synen laste laten loopen, maer als vooren geseyt, 
is overleden, sonder eenige middeleu o ffmaentgelden na te laten.

’tDochterken van d’heer Daniël van der Leek zaliger heeft alhier onder 
de Compagnie staen de somma van ƒ7.545 — 2 — 10; wy sullen per den 
eersten advijs ende ordre van U. E. ende de voochden verwachten, wat met 
gemelte pen[ningen] ten besten van ’t kindt begeeren gedaen te hebben.

’t Schip ’t Wapen van Rotterdam wordt geladen ende verhoopen U. E. met 
een rijclc retour in October aenstaende van hier toe te senden. D’ Almogende 
verleene daertoe synen zegen.

In ’t casteel Batavia, ady 18en Marty anno 1629.

17. — 18 MAART 1629. — Q Q I, 140 verso. — AAN DE 
KAMER ENKHUIZEN.
(PER GRÖÖTENBROË'CKf*

Desen gaet per ’t jacht Grootenbrocck, ’t welck wy goetgevonden hebben 
met advysen naer ’t patria af te vaerdigen, daerinne voor U. E. Camer geladen 
een cargasoen bestaende in 4788 sacken groove peper ende 138 sockels met 
foelye, in alles monterende, gelijck per inleggende factura ende cognoissement 
gelieft te sien, ter somma van ƒ52.059— 13 — 8; d’Almogende geve’tselve 
spoedich ende in salvo by U. E. mach arriveeren; sullen t’syner tijt van de 
bevindinghe gaeren advijs verwachten.

’t Schip 't Wapen van Enckhuysen, dat Godt eerlange in salvo geleyde, heb
ben U. E. tegen October aenstaende met rijeke retouren wederom van hier 
te verwachten, per advijs.

In ’t casteel Batavia, adi 18en Marty 1629.
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BRIEVEN NAAR VERSCHEIDEN KWARTIEREN 
(11 Oct. 1627—18 Aug. 1629).

1. — CHOROMANDEL.
AEN D' HEER MAKTEN ISBRANTSZ. PER ’T JACHT MEDENBLIGQUE,

11 OCT. 1627»).

By neffensgaende acte sal U. E. sien, hoe wy volgens ordre van de Gene
rale Compagnie op den 28 September passato op de versochte verlossinge van 
d’E. heer Generael Pieter de Carpentier uut syne Edelheits handen overge
nomen, ende dienvolgende andermael aenvaert hebben ’tgenerale gouverne
ment van India. U. E. gelieve deselve allomme ter plaetsen daer ’t behoort, soo 
te water als te lande, onder U. E. gouvernement ende directie solemnelijck 
te doen proclameren, mitsgaders den eedt van getrouwichheyt allen dien 
’t aengaet aff te nemen, U. E. voorts recommanderende ons in allen saecken, 
den dienst van de Generale Compagnie concernerende, gelijck een trouw ende 
oprecht raedt toestaet (ende U. E. tot noch toe loffelijck bewesen hebt) naer 
uutterste vermogen met raedt ende daedt t’assisteren, waeraen ’t lant, de 
Generaele Compagnie ende ons eere, dienst, plicht, ende U. E. bysondere 
lort*sal geschieden.

In ’t Casteel Battavia, ady 11 October anno 1627.

2. — AEN DEN CONINCK VAN PERSIA.
IN HANDEN VAN DEN AMBASSADEUR MOUSABEECK OVER CHOROMANDEL 

PER ’T JACHT MEDENBLICK, 11 OCT. 1627.

GrootmachtichstenConinckende victorieuse Monarch! AlsooMousabeeck, 
uwe Majesteyts ambassadeur, voor desen aen de doorluchtige en Hoogh 
Mogende Heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden ende den 
Prince van Orangen gesonden, ende alsnu van Nederlant in ons geselschap 
alhier tot Battavia, nevens uwe Majesteyts factoor ende sijn soon, in goeden 
voorspoet ende gesontheyt gearriveert sijnde, tot bevoorderinge van syne 
thuysreyse aen ons ernstige instantie gedaen heeft, dat met een a twee onser

i) Copieën van 11 Oct. 1627—2 Sopt. 1628: O O 113.
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schepen directelijck van hier naer Persia, ofte soo ’t selve ongelegen quame, 
meteen schip naer de custe van Choromandel mochte overgaen, omme voorts 

daer op ’t spoedichsteover lantsynen vvech naer Persia vooruut te nemen,! van
ende rappordt van sijn gebesoingeerde aen uwe Majesteyt mogen doen, soo 
is ’t dat wy, insiende t’onser aencomste alhier ’t bequaem saysoen omme over 
Ormus naer Persia te connen keeren alreede overstreken, gelijck mede dattet

ƒ;

} ongeraden was, in de jegenwoordige conjuncture des ambassadeurs persoon 
over dien wech met een schip ofte twee te hasarderen, alsoo men sekerlijck 
bericht is onsen algemeynen vyant, den Portugees, sich jegenwoordich op 
de custe van India met een vigoreuse macht t’ onthouden, niet hebben willen 
naerlaten om uwe Majesteyts expectatie nae des ambassadeurs wedervaren 
niet langer in suspens te houden, den gemelten ambassadeur sijn billick ver- 
soeck van over de custe Choromandel te gaen, t’advoyeren, ende uwe Majes
teyt by desen te notificeren, hoe uwe Majesteyts factoor ende sijn soon (by 
goetvindinge ende samenstemminge van den ambassadeur ende factoor selve) 
alsnoch by ons sijn overgebleven, omme ondertusschen geduerende haer 
aenwesen alhier den dienst ende profijt van uwe Majesteyt nae vermogen te 
bevoorderen ende waer te nemen, ende voorts ter gelegener tijt tot meerder 
verseeckeringe haerder persoonen ende uwe Majesteyts goederen met onse 
eerstgaende schepen in een goede defensive vlote over Suratte ende Ormus 
naer huys te volgen, waeraen wy volcomentlijck vertrouwen uwe Majesteyt 
een welgevallen hebben sal.

Actum in 't Gasteel Batavia, ady llen October anno 1627.
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1 3. — AMgOJNA.
AEN DEN GOUVERNEUR GORCUM PER 'T JACHT DENBHIEL, 27 OCT. 1G27.

By neffensgaende acte .... ende U. E. bysondere loff sal geschieden 1).
U. E. gelieve te versorgen dat onse wedercomste alhier ende entrance in ’t 

gouvernement aen den landtraedt ende opperhoofden aldaer, soo ondersaten 
van t casteel als geallieerde bontgenooten sijnde, onder solemnele aenbie- 
dinge van alle hulpe, faveur ende addresse onsentwegen op ’t vrundelijckste 
genotificeert werde, gelijck mede aengedient hoe genegen sijn haer by toe- 
laetende gelegenheyt te commen besoecken, omme persoon nel ij ck d’effec- 

toegenegentheyt t haerwaerts met goede offitien te mogen be- 
thoonen. Soo ondertusschen eenige van de hooffden inclineren mochten tot 
een beseyndinge van gesanten herwaerts, sal U. E. soo goeden saecke by alle

1) Woordelijk gelijk aan n°. 1 hiervóór.
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Amboina, 2/ Oct. 1627. 177

middelen sien te voorderen, ende haer versekeren mogen, ons ’t selve op ’t 
hoochste aengenaem sal wesen. Welcke volgende U. E. soo daertoe comen, 
sorge dragen sal, ende precise ordre geven sal de gesanten op onse schepen 
passagie verleent, ende onderwegen met alle accommodabel tractement beje
gent werden.

Wy vinden mede niet ongeraden U. E. met den raet aldaer eens overlegge 
off oock tot reconciliatie van gealtereerde ende verwyderde gemoederen 
eenichsints voorderlijck sonde wesen men sommige van de hooffden, welcke 
daertoe van selffs niet seer genegen mochten wesen, met inductive redenen 
soo tot de beseyndinge van eenige gesanten herwaerts trachten te persuaderen, 
’t welck wy ’t sy om ’t selve naer te laten ofte voortganck te doen sorteren 
tot U. E. ende des raets voorsichtich overlegh remitteren, gelijck mede offhet 

' geraeden ende dienstich soude wesen by alsulcke gelegentheyt aen eenige van 
de principaelen een matige vereeringe te doen, ’t welck by U. E. ende den 
raedt goet gevonden sijnde, wy ons daermede volcomentlijck conformeren.

Met dit schip werden U. E. toegesonden 20.000 realen van 8en en 8000 Hol- 
landsche daelders in spetie. U. E. sy ten hoochsten gerecommandeertbyson- 
dere sorchvuldicheyt te draegen, dat soo by wege van gemelte comptanten, 
gelijck mede voor cleeden, de nagelen overal geint ende aen ons overgelevert 
mogen werden, niet naerlatende voorts tot meeste voorderinge van dien aen 
te wenden alsulcke middelen, als in menschen vermogen staet, ende by de- 
selve te wege can gebracht werden, alsoo de Compagnie in Europa ende ons 
alhier in India ten hoochsten aen rijcke nagelretouren gelegen is.

Met het veranderen van ’t mousson sal U. E. besorgen dat van daer partye 
nagelen vooruutgesonden werden, om de cust Choromandel ende Suratte 
daermede tijtlijck te mogen versien. Laet dit niet naer, alsoo de Compagnie 
by gebreck van dien grooten ondienst soude geschieden.

Hiernevens gaet een deductie by de Compagnie in Nederlant ingestelt, be- 
neffens eenige articulen ende stucken onder A. B. C., aengaende haer proces 
tegen de Magellanische Compagnie. U. E. sy ten hoochsten gerecomman- 
deert alle mogelijcke debvoiren te doen aenwenden in ’t opsoecken van alle 
nootwendige blijeken ende bescheyden desen raeckende, daermede de Ma- 
jores by hare gerechticheyt gemeintineert mogen werden. Weest hierinne 
doch niet versuymich, maer laet ons deselve met d’aldereerste gelegentheyt, 
is ’t doenlijck, toecomen, omme aen de Majores met de aenstaende retour
schepen van anno 1628 noch overgesonden te mogen werden, alsoo haere E. 
ten hoochsten daeraen is gelegen, ende by manequement van deselve wel 5 
a 6 tonnen gouls souden moeten uutpaeyen.

Ten hoochsten sy U. E. mede gerecommandeert wel toe te sien ende in 
alle manieren voor te comen dat door de vreemde handelaers, veel min door i12
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H vryelieden ende Compagnies dienaers eenige speceryen, noch publijckelijck 
noch heymelijck, ontvoert werden. Wy hebben alhier een strict placcaet doen 
concipiëren, daerinne ’t selve op hoge penaliteyt verboden wert, alsoo desen 
handel aen de Compagnie alleen ende in sijn geheel blyven moet, sonder 
eenige ondercruyping daerinne te gedoogen. U. E. drage sorge ’t gemelte 
placcaet ter eerster gelegentheyt allomme gepubliceert, gelijck mede sonder 
eenige simulatie ofte conniventie in allen deelen punctuelijck geobserveert 
ende naergecomen werde.

Op U. E. serieuse instantie hebben wy goet gevonden U. E. sijn versoeck 
verlossinge toe te staen, ende dienvolgende in U. E. plaetse te commit-

ft
.• van

teren den persoon van Philips Lucasz., met speciale commissie ende authori- 
satie omme ’t gouvernement aldaer ende aencleven van dien ten dienste van 
de Generale Compagnie van U. E. over te nemen.

m
W Op U. E. vertreck oflf soo veel eer als U. E. sich goet vint t’ ontlasten, sal 

U. E. in handen van gemelten Philips Lucasz. van alles behoorlijck transport 
doen ende authorisatie in solemnele forme laten geschieden, recommanderen
de U. E. ten hoochsten gemelten uwen successeur geduerende U. E. presen
tie aldaer van alles toucherende des Compagnies staet ende affairen goede 
informatie ende behoorlijcke kennisse te geven.

De novos van ’t vaderslant als andersints, gelijck mede wat op de negotie 
ende ’t aencleven van dien te advyseren valt, wert u door d’ heer van Diemen 
aengeschreven, waeraen ons gedraegen.

Dese gaet met 't schip den Briel als een voorlooper; met naestvolgendebe- 
seyndinge hebben U. E. op alles breeder advijs te verwachten.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 27en October anno 1627.
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4. — AMBOINA.
AEN PHILIPS LUCASZ. PEE ’T JACHT DEN BRIEL, 27 OCT. 1627.

Alsoo d’ heer Jan van Gorcum, gouverneur van Amboina, ernstige instantie 
aen ons om syne verlossinge gedaen heeft, hebben wy niet connen naerlaten 

;> by dese occasie syne E. versoeck toe te staen ende op desselfs verlossinge be- 
hoorlijcke ordre te stellen^ hebbende tot dien eynde met advijs van den E. 
heer generael Pieter de Carpentier ende onsen rade ten dienste van de Com
pagnie goet gevonden U. E. persoon te committeren, om uut cracht onser 
neffensgaende speciale commissie U. E. tot dien eynde verleent, uut handen 
van den voorsz. heer Jan van Gorcum, nae voorgaende ontslaeginge, ’t gou
vernement ende ’t voorder beleyt van Compagnies affairen ende ommeslach
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aldaer t’aenvaerden ende waer te nemen/D’Almogende wil U. E. in dit 
aenstaende waerdich ampt ende wichtich ëmployement met vvijsheyt, 
sichticheyt ende cloeckmoedicheyt bystaen, opdat U. E. ’t selve tot Godes 
eere, reputatie van ’t lieve vaderslant, meesten dienst van de Generale Com
pagnie, bysonderen welstant van ’t gemeene beste in Amboina, ende tot U. E. 
eygen loff bedienen ende uutvoeren moocht.

Dese uwe verleende commissie sal U. E. op desselfs receptie den gouver
neur Gorcum communiceren, doch die niet eer poogen in ’twerck te stellen, 
voordat syne E. goet vindt, ’t sy met d’ eerste oft laeste schip, van daer te ver- 
trecken, ten ware selfs by tijts versochte ontlast te werden, off dat personele 
indispositie, ofte eenich ander incident ons alhier onbewust, soo langen uut- 
stel niet lyden mochten, ’t welck wy tot U. E. beyder vertroude discretie al
daer remitteren.

Hiernevens gaet copie van onse missive aen den heer Gorcum geschreven. 
U. E. laete niet naer, gelijck wy daerinne ten hoochsten aen ditto gouverneur 
sijn recommanderende, alle debvoiren aen te wenden ten eynde een rijck nagel- 
retour, gelijck mede insonderheyt de gerequireerde blijcken ende bescheyden 
in de neffensgaende deductie ende articulen van de Mayores vermeit, van 
daer op ’talderspoedichste becomen mogen. ’tSoude andersints de Compag
nie in Nederlant te veel comen te verschelen.

Actum in ’tCasteel Battavia, ady 27 October anno 1627.
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5. — COMMISSIE
VOOR DEN E. PHILIPS LUCASZ. TOT HET GOUVERNEMENT VAN 

AMBOINA, 27 OCT. 1627.

Jan Pietersz. Coen, gouverneur-generael wegen de doorluchtige Hooch 
Mogende Heeren Staten-Generael derVereenichde Nederlanden, syne Prince- 
lijcke Excellentie FrederickHendrick,by der gratie Godes princevan Prangen, 
grave van Nassouw etc., mitsgaders d’E. heeren bewinthebberen van de Ge
nerale Vereenichde Nederlantsche Oost-Indische Compagnie in India, allen 
dengenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt! doen te weten, alsoo 
den verbonden tijt van den E. heer Jan van Gorcum over d’evlanden van 
Amboina overstreecken is, mitsgaders dat syne E. ernstelijckaenonsomsyne 
verlossinge versocht heeft, ende oversulex noodich sy een ander gequalifi- 
ceert persoon in desselfs plaetse gesurrogeert werde omme ’t gouvernement 
ende voorder beleyt van den Compagnies affairen aldaer uut handen van syne 
E. over te nemen, soo is ’t dat wy, den voornoemden E. Jan van Gorcum al-
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I sijn gouvernement ontslaende, mitsgaders ons van de suffisance 
ende bequaemhevt van den E. Philips Lucasz. oppercoopman over alle de 
comptoiren in Amboina, volcomentlijck vergenoucht houdende, met advijs 

den E. heer generael Pieter de Carpentier ende onsen rade, denselven als

h: voren van
il
tl

van
gouverneur over des Compagnies forten, comptoiren, schepen ende volckeren 
in Amboina ende’trcsort van dien, in plaetsevan den voornoemden E. Jan van

1H Gorcum, gecommitteert ende geauthoriseert hebben, gelijck wy sijn E. com- 
miteren ende authoriseeren mits desen, met expresse last ende commissie, om 
niet alleen de versekeringe ende bewaeringe van de forten aldaer te besorgen, 
maer oock om de gerechticheyt van den staet der Vereenichde Nederlanden 
in Amboina te conserveren, ende alle saecken, soo te water als te lande, den 
oorlogh ende handel concernerende, met advijs van den raedt te dirigeren 
ende waer te doen nemen, absolutelijck in onze absentie te commanderen, 
recht ende justitie soo in ’t crimineel als civiel t’administreren.

Belasten ende bevelen oversulcx alle opperhoofden, commandeurs, opper- 
coopluyden, capiteynen, schippers, minder officieren, soldaten, bootsgesellen, 
ende alle andere soo in als buyten den dienst van de Generale Compagnie, 
niemant uutgesondert, in Amboina soo te water als te lande sijnde, ende die 
naer desen aldaer souden mogen verschynen, den voornoemden E. Philips 
Lucas voor haren gouverneur ende opperhooft t’ erkennen, respecteren ende 
gehoorsaemen, in voegen offwy selfs present waren, alsoo wysulex ten dienste 
ende welstant van de Generale Compagnie alsoo bevinden te behooren.

Gegeven in ’t Casteel Battavia, ady 27 October anno 1627.
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6. — MEMORIE

VOOR DEN E. JAN JANSZ. VISSCHER, GAENDE MET ’T SCHIP DEN BR IEL 
NAER BANDA IN QUALITÉ VAN PRESIDENT, 27 OCT. 1627.

Alsoo in ’t schip den Bnel, daer U. E. desen morgen syne reyse in den name 
desHeeren sal aen vangen, een verdeelt cargasoen soo voor Amboina als Banda 
gescheept is, sal U.E. Amboina eerst aendoen en de lossinge van ’t gedesti- 
neerde voor die plaetse, neffens d’overlegginge van onse brieven aen den 
gouverneur aldaer, soo haest doenelijck bevoorderen, omme voorts op ’t spoe- 
dichste vandaer naer Banda te mogen vertrecken.

In Banda met liefif gecomen sijnde, ende dat den gouverneur Pieter Vlack, 
die men by de jongste advysen vandaer verstaen heeft in ’t oversteken van 
Rossingain naer Nera by seeckere Pouloronders in een orangbaey met zijn 
byhebbende geselschap overrompelt ende op Ceram gevanekelijek vervoert
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te wesen, van sijn gevanckenis noch niet ontslagen ware, sal U.E. den raedt 
beroepen, uwe commissie aen denselven verthoonen, daernaer in ’t pulijck 
doen vercondigen, ende alsoo uut handen van den E. Jacob Schram, by den 
raet aldaer provisionelijck tot het presidentschap over de eylanden van Banda 
gecommitteert, ’t oppergebiet ende beleyt van Compagnies affairen aldaer 
overnemen ende aenvaerden.

Doch byaldien gemelten Pieter Vlack gerelascheert, ende wederom in sijn 
vorich gouvernement getreden ware, vinden wy goet syne E. daerin sal blyven 
continueren, ter tijt toe dat volgens onse speciale ordre, welck wy in neffens- 
gaende missive aen sijn E. daervan sijn gevende, met d’ eerste overcomende 
schepen van daer herwaerts aen vertreckt, gedurende welcken tijt U.E. sich 
tot assistentie van den gouverneur als tweeden persoon in den raet sal hebben 
te gedragen.

Wat ordre ende advysen tsedert den jaere 1623 tot desen tijt toe by onsen 
voorsaet derwaerts gegeven sijn, tenderende altsamen, te weten tot voort- 
plantinge van Godes Heilich Woort; dempinge van ’t overgebleven hey- 
loos Moorsdom aldaer; bevoorderinge van de scholasticque dienste; inley- 
dinge van goede politie ende hanthavinge van justitie onder de borgerye ende 
ïngesetcnen aldaer; item op d’ administratie van Compagnies bysondere af
fairen, soo de commercie, militie als andersints concernerende, gelijck mede 
insonderheyt van een goede gereguleerde mesnagie in ’t generael ende in ’t 
bysonder; voorts op ’t employement van Compagnies lijffeygenen; item op 
de heffinge van ’s lants incomsten, te weten tollen, accysen; item op de culture 
van landen, aenteelinge van vee, waerneeminge van de visscherie etc.; item 
wat speciale last ende ordre tot voltreckinge van ’t fort op Lonthor in calck 
ende steen, item tot versterckinge van dehoochte opSelammameteen brant- 
vrye reduyt, mitsgaders tot versekeringe van de Zuytsyde van de voorsz. 
eylant gegeven; item hoe serieuselijck de maintinue van Compagnies ge- 
rechticheyt ende meeste securance van haren staet aldaer, soo tegen schade- 
lijcke invasien van externe ‘vyanden als interne complotten, attentaten van 
geveynsde vrunden, ende voorts wat alles desen in ’t bysonder condepen- 
deert, sal U.E. t’samen in neffensgaende extracten van missiven ende in- 
structien, derwaerts gesonden, in ’t breede geschreven ende geextendeert 
vinden, welcke wy alsnoch confirmeren: te weten per instructie van d’heer 
Willem Jansz. op sijn vertreck naer Banda medegegeven, gedateert den 23en 
October anno 1623; item per missive van denselven dato aen den president de 
Bruyne; item per missiven van den 14enJanuary, 20enFebruary, 28enOctober,
19en November ende 2en December anno 1624; van den 7en February, 21en 
November ende 17dcn December anno 1625; van den 18en Febrnary 1626; 
van den 6cn January en 6cn February 1627, altsamen aen den heer Willem
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Jansz. geschreven. Doorleest deselve met aendacht ende incorporeert wel, op 
dat U. E. des Compagnies ende onse goede intentie ten rechten verstaende, 
d’expectatie van dien met uwen yver, naersticheyt en laborieusheyt haerge- 
wenscht effect mach doen sorteren. Dese extracten geven wy U. E. principae- 
lijck mede, om op de reyse te useren, ende bytijts u proffijt daermede te doen. 
Doch in Banda met lieflf comende sullen U. E. d’ originele derselver met haer 
implicerende ende gesondene brieven, placcaten ende ordonnantiën, ende 
alle andere byhoorende minueten wel geworden, by welcke U. E. soowel van 
’t gepasseerde, als van ’t tegenwoordige ende ’t nootwendige in ’taenstaende 
concernerende des Compagnies affairen in Banda ten rechten geinstrueert 
werden, ende neffens eygen ervaringe tot de beste'directie van saecken aldaer 
grondige kennisse becommen [sal].

Alsoo wy volgens ordre van de Generale Compagnie op den 30en Septem
ber passato op de versochte verlossinge van den E. heer generael Pieter de 
Carpentier uut syne E. handen overgenomen, ende dienvolgende andermael 
aenvaert hebben ’t generale gouvernement van India, sal U. E. de neffens- 
gaende acte van resingnatie op U aencomste in Banda allomme ter plaetse 
daer ’t behoort soo te water als te lande onder U. E. oppergebiedt ende dir- 
rectie solemnelijck doen proclameren, mitsgaders den eedt van getrouwicheyt 
allen dien ’t aengaet behoorlijck affnemen.

Wy connen niet naerlaten U. E. in ernstige recommandatie te geven de 
voorstant van vreemde trafficquanten op Banda soodanich te bevoorderen, 
datse door civile bejegeninge ende accomodabel tractement tot continuatie 
ende voorder toeneminge geencourageert mogen werden, insonderheyt d’ in- 
habitanten van Kaey ende Arou, aen welcker vruntschap ende corresponden
tie Banda seer veel gelegen is ten respecte van sagu, alderhande timmerhout 
ende andere commoditeyten meer, welcke van daer te becomen sijn.

Ten hoochsten recommanderen wy U. E. mede wel toe tesien ende in aller 
mannieren voor te comen dat door de vreemde handelaers, veel min door Com
pagnies dienaers ende vryeluyden eenigespeceryen, noch publijckelijck noch 
heymelijck, ontvoert werden. Wy hebben alhier een strickt placcaet doen 
cipieren, daermede t selve op hooge penaliteyt soowel ten reguarde van d’in- 
woonders als leveraers, gelijck oock van coopers als vervoerders verboden 
wert, alsoo desen handel aen de Compagnie alleen ende in sijn geheel bly 
moet, sonder eenige ondercruypinge daerinne te gedoogen. U.E. draegesorge 
t gemelte placcaet op uwe aencomste in Banda ter eerster gelegentheyt al

lomme gepubliceert, gelijck mede ’t selve sonder eenige infractie ofte 
ventie, in allen deelen punctuelijck geobserveert ende naergecomen werde.

Met het veranderen van ’tmousson sal U, E. besorgen, dat van daer partye 
noten ende foelye vooruutgesonden werden, om de cust Choromandel ende
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Suratte daermede tijtlijck te mogen'versien. Laet dit niet naer, alsoo de Com
pagnie by gebreck van dien grooten ondienst soude geschieden.

Sonderlinge ende ten hoochsten sy U mede gerecommandeert dat het 
cleyne vaertuygh aldaer, welck men verstaet door slofheyt ende onachtsaem- 
heyt tot een seer sober getal vervallen, ende meest vergaen tewesen, in ’taen- 
staende beter waergenomen ende in esse gehouden werde, alsoo U. E. kenne- 
lijck is hoeveel de Compagnie tot securan.ce ende bevrydinge van haren staet 
aldaer aen ’tselve gelegen is.

Met de jongste beseyndinge naer Banda op 7 February passato is onder 
anderen derwaerts ordre gegeven, dat men d’ onvermogende debiteurs aldaer, 
soo by verloop, versterven van slaven, alsmede door mislucte gewassen ver
armt, om deselve eenich soulaes te doen gevoelen ende weder wat op de been 
te helpen, respijt van tweejaren, te weten naer de publicatie deser gratificatie, 
soude geven, geduerende wekken tijt niemant, soo lange van Banda niet 
removeert anders als uut vryen wille, behoeven soude aen de Compagnie 
eenige betalinge te doen, op afrekeninge van syne t’achterheyt, welver- 
staende van sulcke welcker schuit aen de Compagnie alleen procedeert uut 
vercoop van slaven; maer dat men haer soowel als alle andere hunne spece- 
ryen, welcke sy innen ende leveren, ten dancke betaele ende verdoen sal. 
Draecht mede sorge dit alsoo geeffectueert werde, alsoo vertrouwen by dien 
middel de neerstige weder op de been sullen comen, ende oock geanimeert 
werden om met couragie ’t havenen van hare percken ende insaemelen der 
speceryen beter als te voren by der hant te nemen.

Ende om de haveninge ende insamelinge van d’ een ende d’ ander sooveel 
meer te bevoorderen, ende voort te setten, souden niet ongeraden achten 
dat ons volck van d’ eylanden Ron ende Rossinghein ingetrocken, ende aldaer 
niet meer gelaten werde als tot nootwendige diffentie ende besettinge der- 
selver noodigh sijn, omme over d’ ander vruchtrijcke eylanden verdeelt ende 
tot vorigen fyne geemployeert te werden, daermede U. E. wel sal mogen 
voortvaeren. Ende alsoo bericht werden grasrijcke plaetse op Pouloron ende 
Rossinghein te wesen tot alimentatie ende voedinge van ’tbestiael, vinden 
mede dienstich dat hetselve van alle andere eylanden opgesamelt ende op de 
twee voorsz. getransporteert werde. Byaldien op U. E. aencomste in Banda 
de verlossinge van den gouverneur Vlack met sijn geselschap noch niet ge- 
volcht waere, sal U. E. deselve by alle equitabele ende behoorelijcke mid
delen met den raet aldaer trachten te bevoorderen, volgens d’ordre van 
het 61c poinct in den generalen artikelbrief^ van de Compagnie, nopende 
’trantsoenneren van de gevangenen naer yders staet ende qualiteyt, doch in 
gevalle de Pouloronders alsnoch by haere inique petitie van alle haer volck, 
soo manspersoonen, vrouwen, kinderen als slaven, tegen onse gevangenen
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vry te willen hebben bleven persisteren, vinden in geenderley mannieren ge
raden U soo diep in de saecke te engagieren, maer de gelegentheyt van dien 
met d’eerste occasie aen ons t’adviseren, ende deselve alsoo tot onse naerder 
ordre van hier op sijn beloop te laten, doende ondertusschen hoogewaer- 
schouwinge ende dreygementen aen vervoerders, dat se onse gevangenen 
wel tracteren, ofte dat men ’t by faulte van dien op de hare altsamen, van de 
minste tot de meeste, ten uuttersten ende op ’t alderrigoureuste verhaelen sal.

Ende om te sien offer tot facilitatie van ’t relaschement onser gevangenen, 
soo by wege van de voorverhaelde dreygementen, gelijck mede op d’her- 
waerts seyndinge van alle weerbaere Pouloronsche manspersoonen in onse 
handen aldaer sijnde, [iet] soude connen werden verricht,sal U. E. met d’ eerst- 
comende schepen van daer alle de manspersoonen in onse handen aldaer 
sijnde in goede verseeckeringe herwaerts seynden, alsoo deselve, byaldien de 
verlossinge van d'onse n~aer desen op equitabel accordt getroffen wierdt, 
weder derwaerts connen besteet werden.

Byaldien dit jaer ’t gewas in Banda wel geslaecht sy, sal U. E. in sulcken 
gevalle verdacht wesen de geproccureerde noten te doen garbuleren, ’t mid
del maetig^v-Qpr de Custe herwaerts te seynden, ende ’t slechte garbel te 
verbranden; doch soo 't selve schaerser ende becrompener uutgevallen ware, 
sult de noten ende rompen te gelijck mogen overseynden.

Tot een besluyt sy U. E. op ’t hoochste gerecommandeert bysondere sorch- 
vuldicheyt te draegen dat de speceryen overal behoorlijck geint, tijtlijck ge- 
prepareert, ende in groote menichte naer eysch met eerste ende volgende 
gelegentheyt herwaerts aen gesonden werden, niet laetende tot meeste bevoor- 
deringe van dien aen te wenden alsulcke middelen als in menschen vermogen 
staet ende by deselve te wege can gebracht werden, alsoo de Compagnie in 
Europa ende ons alhier in India ten hoochsten op rijeke retouren van Banda 
gelegen is.

De president Schram heeft aen ons by speciale missive versocht, byaldien 
in gemelte ampt niet soude mogen continueren, datdan vandaer mochtc 
lost werden ende herwaerts aen comen. Wy stellen 't selve aen U. E. ende des 
raets dispositie aldaer, ’t sy dan om hem te behouden ende in sijn vorich ampt 
van fiscael te employeren, ofte herwaerts te laten comen, naerdat ghy met den 
anderen voor den dienst van de Compagnie raetsaemst oordeelen sult.

Gegeven in ’t Casteel Battavia, desen 27en October anno 1627.
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3. — COMMISSIE
VOOR DEN E. JAN JANSZ. VISSCHER TOT HET PRESIDENTSAMPT OVER 

D’EYLANDEN VAN BANDA, 27 OCT. 1627.

Jan Pietersz. Coen, gouverneur-generael wegen de doorluchtige Hooch 
Mogende Heeren Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, syne Prin- 
celijcke Exccllencie Frederick Heyndrick, by der gratiën Codes prince 
Orangen, gravevan Nassou etc., mitsgaders d' E. heeren bewinthebberen der 
Generale Vereenichde Nederlantse Oost-Indische Compagnie in India, allen 
dengenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt! doen te weten, al- 
soo met de jongste advysen van Banda verstaen is, hoe den E. doctoor Pieter 
Vlack, gouverneur over d’eylanden van Banda, by sekere Pouloronders in ’t 
oversteken van Rossinghein naer Nerain een orangbaey metsijn byhebbende 
geselschap overrompelt ende gevanckelijck naer Ceram vervoert was; daer- 
beneffens dat wy goetgevonden hebben gemelten gouverneur, byaldien van 
sijn^gevanckenisse ontslaegen ware, ter eerster gelegentheyt herwaerts aen- 
come, ende dien volgende noodich sy een gequalificeert ende ervaren persoon 
in desselfs plaetse metten eersten derwaerts gecommitteert werde, omme ’t 
commandement ende opperste gesach over voorsz. eylanden by provisie in 
qualité ende onder titel van president t’ aenvaerden, ter tijt toe in de sae- 
cken van den gemelten gouverneur naerder sal wesen gedisponeert, soo is ’t 
dat wy met advijs van den E. heer generael Pieter de Carpentier en onsen 
rade, naer voorgaende ontslaeginge van den E. Jacob Schram van sijn presi- 
dentsampt, daertoe by den raet in Banda provisionelijck vercoren ende ge
committeert is geweest, ons van de bequaemheyt ende suffisance van den E. 
Jan Jansz. Visscher, oppercoopman, wel ende ten vollen vergenoecht houden
de, denselven als president ende opperbevelhebber over d’eylanden, forten 
ende comptoiren van Banda, mitsgaders alle dependentien derselver soo te 
lande als te water, by provisie gecommitteert ende geauthoriseert hebben, 
gelijck wy hem committeren ende authoriseren mits desen, met expresse last 
omme niet alleen de versekeringe ende bewaringe van de landen ende forten 
te besorgen, maer oock om de gerechticheyt van den Staet der Vereenichde 
Nederlanden aldaer te conserveren, den handel te dirigeren ende waer te doen 
nemen, recht ende justitie soo in ’t crimineel als civijl t’administreren, mits
gaders de politie soo over de borgerye als Compagnies dienaers ende andere 
gesetene, beneffens d’ uutdeylinge, melioratie ende voortplantinge der voorsz. 
eylanden sooveel mogelijck te bevoorderen. Belasten ende bevelen oversulcx 
allen.en een yder, soo oppercoopluyden, capiteynen, schippers, minder offi- 

soldaten, bootsgesellen, ende alle andere ingesetene, niemant uutge- 
sondert, van wat staet ofte qualiteyt die mochte wesen, in d’eylanden van
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Banda leggende, residerende ende noch te comen, den voornoemden E. Jan 
Jansz. Visscher voor haren president t'erkennen, obedieren ende respecteren, 
alsoo wy sulcx ten dienste ende welstant van de Generale Compagnie alsoo 
bevinden te behooren.

Gegeven in ’t Casteel Battavia, ady 27cn October anno 1627.
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8. — BANDA/
iAl‘l AEN DEN GOUVERNEUR PIETER VLACK PER ’T SCHIP DEN BR IEL, 27 OCT. 1627.« n

1/
Ten dienste ende welstant der Generale Compagnie hebben met advijs 

van den E. heergenerael Pieter de Carpentier ende onsen rade goetgevonden 
U. E. behoudens sijn offitie ende eere herwaerts aen te ontbieden. Derhalven 
sal U. E. weldoen ende sich met d’eerste gelegentheyt herwaerts vervoegen, 
omme ons van U. E. wedervaeren ende ’t voordere gepasseerde aldaer by 
mondeling rapport naerder te informeren. Wy hebben den oppercoopman 
Jan Jansz. Visscher derwaerts als president gecommitteert ende met onse 
speciale commissie geauthoriseert omme geduerende U.E. absentie, totsyne 
wedercomste ofte andere ordre, ’t gouvernement over d’eylanden van Banda 
by provisie waer te nemen. U. E. gelieve den voorsz. E. Visscher van alles 
behoorlijck informatie te geven, opdat de Compagnie gelijck ’t behoort in 
alle gevalle wel gedient, ende haren staet met den segen Godes daegelijcks 
meer ende meer gebetert worde.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 27 October anno 1627.
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r-1 9. — BANDA.
AEN DEN PRESIDENT SCHRAM PER ’T JACHT DEN BRIEL, 27 OCT. 1627.

‘Wf Op de becomene tydinge van ’t disaster den gouverneur Vlack ende sijn 
byhebbende geselschap den 24 July passato aldaer overcomen, hebben met 
advijs van den E. heer generaei Pieter de Carpentier ende onsen rade om 
bysondere consideratien goetgevonden in desselfs plaetse met commissie 
ende authoriteyt van president met dit schip derwaerts te committeren den 
oppercoopman Jan Jansz. Visscher, omme ’t oppergebiedt ende voorder be- 
leyt van Compagnies affairen aldaer in handen te nemen. Wy recommanderen 
U. E. den voorsz. Jan Jansz. Visscher daervoren aen te nemen, t’erkennen,
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mitsgaders behoorlijck transport uwer administratie aen denselven te doen 
ende van alles behoorlijcke informatie te geven, syneE. met raet ende daefc 
t’assisteren, den dienst van de Compagnie naer vermogen te helpen en be- 
voorderen, ende voorts naer 
onsen naeme geordonneert wert.

Actum in ’tCasteel Batavia^dy 27cn October anno 1627.

te comen, sulcx als U. E. by denselven uut

10. — MOLUCQUEN/-^-
AEN DEN GOUVERNEUR LEFEBVRE PER ’T JACHT TEXEL, 27 OCT. 1627.

By neffensgaende acte .... ende U. E. bysonderen loff sal geschieden *).
U. E. gelieve mede te versorgen dat onse wedercomste alhier ende entrance 

in ’t generale gouvernement aen den nieuwen coninck Hamsia, den goegoege 
Kitchil Aly, de soyasvies, de sengajes, ende alle andere representerende den 
staet ende raedt van Ternaten, onder solemnele aenbiedinge van alle hulpe, 
faveur ende addresse onsenthalven, op ’t vruntlijckst genotificeert, gelijck 
mede aengedient werde, hoe wy genegen sijn, haer by toelatende gelegent- 
heyt te comen besoecken, omme personelijck d’ effecten van onse toege- 
neychtheyt t’ haerwaerts met goede offitien te mogen bethoonen, daer voor- 
ders in ’t particulier by voegende hoe wy by dese gelegentheyt niet hebben 
connen naerlaten den gemelten Hamsia in synen nieuwen staet endeconing- 
lijcke waerdicheyt met d’alderhoochste geluckwenschinge van lanck leven 
ende voorspoedige regieringe te doen begroeten.

U. E. sy mede gerecommandeert aen den coninck endegrooten aldaer wijt- 
loopich te verhaelen hoe nu eenige jaeren herwaerts, soo weinich, jaebykans 
geene naegelen van de Molucquen becomen, ende daerentegen gestadich tot 
bescherminge van den troon ende den staet van Ternaten by de Nederlant- 
sen Compagnie soo excessive lasten tot besettinge van de forten aldaer, ende 
affbrcuck van onsen algemeynen vyant, gesupporteert sijn, daertoe door in
stigatie van een deel wangunstige menschen, welcke de qualijckvaert ende 
ruync van onsen staet naer uutterste vermogen betrachten, niet anders als 
verdriet ende onlust genoten hebben, soo methetsluyten van den trefvesmet 
den Tydorees ende Spangiaert, als insonderheyt met het onthouden ende ver
voeren van de naegelen van Macquian, gelijck mede in de quartieren van Loe- 
hoe, Combello, Lessidy etc.; daer voorts bjr voegende, gelijck ons dese gepas
seerde onlusten tot noch toe ten uuttersten bedroeft hebben, dat ons aen
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d’ander syde wederom ten hoochsten sijn verheugende met d’electie ende 
inauguratie van syne Majesteyt tot*de croone van Ternaten, als die vermits 
svne lanckduerige residentie in de Manilha’s den boosen endeloosen aert der 
Spangiaerden tot in ’t binnenste gefondeert ende doorgront hebbende, niet 
anders trachten sal, als omme de trouwhertige Nederlanders met alle goede 
offitien te bejegenen, daermede syne Majesteyt d' opgenomene suspitien van 
dat syne Majesteyt te seer gespangoliseert mochte wesen (gelijck wy sulcx 
niet connen gelooven) wechnemen, ende dooden sal. Bevelende ende recom
manderende oversulcx syne Majesteyt ten hoochsten dat alle secreete intel
ligentie met den vyant afsnvdejAjen trefves met den Tidorees t’eenemael ver- 
breecke; alle voordere communicatie, commercie als andersints metten selven 
naerlate, ende neffens ons naer vermogen den vyant alle mogelijcke afbreuck 
helpe doen, maer principaelijck, dat behoorlijcke ende strenge ordre tegen ’t 
vervoeren van de nagelen, soo in de Molucquen als de voorverhaelde,quar- 
tieren van ^Amboina^ gestelt ende extraordinary sorge gedragen werde de 
Compagnie met een groote quantité nagelen tegen hare sware lasten metten 
eersten mach werden gesoulageert. ’t Welck ’t principaelste fundament van 
’t geheele werck wesen sal, sonder ’t welcke niet vruchtbaers noch bestendichs 
can werden verricht.

Dient syne Majesteyt aen, hoe wy volcomentlijck genegen sijn, omme soo 
haest doenlijck meteen goede macht van volck ende schepen in de Molucquen 
tot afbreuck ende vïgoreuser vervolch van den vyant te verschynen, doch dat 
de precisen tijt van onse apparitie aldaer alsnoch niet connen toeseggcn; on- 
dertusschen haer aendienendehoe wy opTeyouhan.sijnde de Manilha’s dicht- 
by gelegen, plaetse begrepen ende gefortificeert hebben, tot welckers main- 
tinue, gelijck mede principaelijck tot afbreuck van den Spangiaert, wy een 
vigoureuse vlote van 10 a 12 seylen jaerlijcks derwaerts uutsetten, ende dat 
des vyants macht aldaer verbroken wert, ende de Molucquen vandaer het 
soulaes mede gevoelen sullen.

Ingevalle syne Majesteyt, ondertusschen onse reyse derwaerts noch tar- 
deert, genegen ware, eenige gequalificeerde persoonen uutsynen name aen 
ons te committeren, omme soo tot vernieuwinge van d’ oude vruntschap ende 
versterckinge van d’ oude contracten als mede tot wechneminge van alle 
quaet vermoeden, welck door vileyne tongen ofte eenige misverstanden 
mocht ingecropen wesen, ende voorts tot beslechtinge van alle geresene on
lusten ende abuysen, naerder met den anderen te communiceren, mach U. 
E. syne Majesteyt mede aendienen hoe ons sulcx ten hoochsten sal 
naem wesen, verdacht sijnde, soo het daertoe compt, ordre te stellen, de ge
santen op onse schepen passagie verleent, ende onderwegen met alle 
modabel tractement bejegent werden.
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Met dit schip worden U. E. toegesonden 5000 realen van 8en in spetie. U. 
E. sy ten hoochsten gerecommandeertbysondere sorchvuldicheyt te draegen, 
dat soo by wege van gemelte comptanten, gelijck mede voor cleeden, de nae- 
gelen overal behoorlijck geint ende aen ons gelevert mogen werden, niet naer- 
laetende voorts ter meeste voorderinge van dien aen te wenden alsulcke mid
delen als by menschen vermogen staet, ende by deselve tewegecan gebracht 
werden. Want dit doch d’eenige maxima is, daer de Compagnie voor dees tijt 
in de Molucquen naer staet, ende soolange den Tarnataen dus licentieus ende 
perfideus met de Compagnie handelt (ende sy niet gedisponeert sy haer 
recht by andere middelen staen te houden) sal men, tot beter oportuniteyt, 
de saecke alsoo met de minste prejuditie gaende moeten houden.

Ingevalle de realen, welcke nu gesonden worden niet noodich sijn, sal U. 
E. deselve met het jacht Texel neffens ’t gereede nagelretour metten eersten 
naer Amboina seynden, ende den gouverneur aldaer aenschryven, soo die 
daer mede connen geexcuseert werden, dat deselve neffens degeprocureerde 
speceryen met gemelte jacht op ’t spoedichste voorts naer Battavia laten co- 
men, omme de realen tot vervolch van den Chyneeschen handel, ende de 
speceryen tot tydige proccure van de Suratse ende Choromandelse retouren 
te mogen employeren. Laet doch niet naer de tydige vooruutseyndinge van 
partye speceryen herwaerts sooveel mogelijck te bevoorderen, alsoo de Com
pagnie by ’t missen van dien grooten ondienst soude geschieden. Wy hebben 
’t selve aen den gouverneur Gorcum op 't hoochste gerecommandeert.

U. E. sal mede in sonderlinge recmmandatie ende sorgen houden dat door 
de vreemde handelaers, veel min door de vrye luyden ende Compagnies die- 
naers,eenige speceryen noch publijckelijck noch heymelijck ontvoert werden. 
Wy hebben alhier een strickt placcaet (gelijck U. E. by d’originele hierneffens 
gaende sal connen sien) doen concipiëren, daerinne ’t selve op hooge pena- 
liteyt verboden wert, alsoo desen handel aen de Compagnie alleen ende in sijn 
geheel blyven moet, sonder eenige ondercruypinge daerinne te gedoogen. 
U.E. drage sorge ’t gemelte placcaet ter eerster gelegentheyt allomme daer 
't behoort gepubliceert, geaffigeert, ende sonder eenige simulatie ofte con- 
niventie in allen dcelen punctuelijck geobserveert ende naergecomen werde.

Op U. E. eysch van materialen tot cisternen hebben gelet, ende met dit 
schip daervan sooveel gesonden als hebben connen byeenbrengen ende der
ven. U.E. besorge insonderheyt op Gnoffkquia, ende soo daer noch eenige 
andere plaetsen sijn, daerse dienstich ende van noode mochten wesen, toe- 
bereyt ende gemetst werden.

Tot meerder securance ende vaylicheyt van die van Tahana tegen d’ in- 
cursien der Tidoreesen ende andere vyanden sal U.E. volgens haer versoeck 
met de bouwinge van een goede defensibele reduyt op de strant wel mogen
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voortvaren, mits dat het met assistentie van d’ inwoonders, gelijck sy presen
teren, ende de minste beswaeringe van de Compagnie geschiede.

Byaldien het oock sonder merckelijcke prejuditie van Compagnies affairen 
aldaer geschieden can, souden niet ongeraden achten, dat men eens een be- 
seyndinge naer Mindanao dede, achtervolgende d’ ordre by missive van den 
28en February deses jaers daerop aen U. E. gegeven. /

Den oppercoopman Jacob Jansz. Pattacke, met cHt schip derwaerts gaende, 
sal ten dienste van de Generaele Compagnie, ’t sy dan in de Molucquen ofte 
in Amboina, geëmployeert mogen werden, ofte by goetvindinge des raets 
weder hérwaerts mogen keeren, naedatden meesten dienst van de Compagnie 
bevonden sal werden te vereyschen.

Wat aengaet U. E. versochte verlossinge, veele inductien om U. E. van sijn 
versoeck (’twelck wy bekennen moeten rechtmatich ende billick te wesen) 
afstandich te maecken, sullen niet gebruycken, maer U. E. eygen discretie 
ende redeliche)rt in consideratie geven, ’t sy dan om langer in U. E. loffelijcke 
dienst aldaer te continueren, ofte by de versochte verlossinge daervan te per
sisteren. Om evenwel U.E., soo tot geen langer continuance verstaen condet, 
niettegenstaende onse pertinente schaersheyt van gequalificeerde ende suf- 
fisante stoffe tot soo emportanten employ, sooveel mogelijck t’accommo
deren, hebben wy met advijs van den E. heer generael Pieter de Carpentier 
ende onsen rade goetgevonden met dit schip derwaerts te seynden den com
missaris Gillis Seys, omme in qualité ende onder titel van president in cas van 
U. E. vertreck tot onse naerder ordre van hier de directie van Compagnies 
affairen ende ommeslach aldaer, soowel de commercie als militie betreffende, 
met assistentie van den blyvenden raet waer te nemen ende te bedienen. 
Welcken volgenden U.E. op sijn vertreck, ofte sooveel eer als U.E. sich goet 
vindt t’ ontlasten, in handen van gemelten Gillis Seys behoorlijcken transport 
doen, ende d’ authorisatie in solemnele forme allomme sal laten geschieden, 
recommanderende U. E. ten hoochten gemelten persoon gedurende U. E. 
presentie aldaer van alles toucherende des Compagnies staet ende affairen 
goede informatie ende behoorlijcke kennisse te geven.

De novos van ’tvaderslant als andersints, gelijck mede wat op de negotie 
ende ’taencleven van dien voorder t’adviseren valt, wert U. E. doord’heer 
van Diemen aengeschreven, waeraen ons gedraegen.

Deze gaet met ’t jacht TexelsXs een voorlooper. Metnaestvolgendebeseyn- 
dinge hebben U. E. op alles breeder advijs te verwachten. De mesnagie ende 
besnydinge van alle excessive ende ontnooclige oncosten sy U. E. op ’t 
hoogste gerecommandeert, alsoo de Generale Compagnie in dejegenwoor- 
dige conjuncture daeraen overtreffelijcken dienst geschieden can.

Hiernevens gaet een originele deductie by de Compagnie in Nederlant
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ingestelt, beneffens eenige articulen ende stucken onder A. B. aengaende 
haer proces tegen de Magellanise Compagnie. U. E. sy op ’t alderhoochste 
bevolen alle mogelijcke debvoiren te doen aenwenden in ’topsoecken 
alle nootwendige blijcken ende bescheyden desen raeckende, daermede de 
Majores by hare gerechtigheyt gemaincteneert mogen werden. VVeest hier- 
innedoch niet versuymich, maer laet ons deselve met d’aldereerste gelegent- 
heyt, is ’tdoenlijck, toecomen, omme aen de Compagnie met d’aenstaende 
retourschepen van anno 1628 noch overgesonden te mogen werden, alsoo 
hare E. ten hoochsten aen deselve is gelegen, ende by mancquement van dien 
wel 5 a 6 tonnen gouts genootsaeckt soude werden uuttepaeyen.

Tegen d’inique pretentie des conings van Batsian^als dat de Labouvvers 
onder sijn gesach ende jurisdictie souden sorteren, waerdoor deselve door 
rebelsucht ende wederhooricheyt tegen ons geinstigeert ende tot wechloopen 
geanimeert werden, sal U. E. trachten inder bester voegen des Compagnies 
gerechticheyt in allen delen te maintineren ende onvermindert te conserveren, 
ende om by eenich accommodabel middel de verwyderde gemoederen van 
de Labouwers tot hare vorige gehoorsaemheyt onder ons te reduceren, soud 
het (onses oordeels) gants dienstich ende geraden wesen, dat men de twee 
principaelste gevluchte Labouwers, welck men verstaetaen ’tgepleechdever- 
raet meest schuldich te sijn, op vaste toesegginge van perdon, weder entrance 
verleende, alsoo doch alle de gevluchten aenhanck, soo lange dese niet in 
handen becomen, sich ontsien sal weder in hare negris te comen resideren. 
Handel hierinne met den raet, nae dat by U. E. voor des Compagniesstaet in 
Batsian voorderlijckst sal geoordeelt werden.

Wat het requeste belanckt van Hendrick Harouse, luytenant van ’t garni- 
op Malleye, aen ons overgesonden, daerby versoeckt tot het capiteyns- 

ampt gepromoveert te mogen werden, alsoo des persoons comportement 
ende gepresteerde diensten ’t versochte advancement, nae verstaen, wel me- 
riteren, gelijck U. E. ende den raet aldaer de beste kennisse ende ervarïnge 
daervan hebben, mach U. E. hem met gemelte qualité vereeren, ende naer 
uso solemnelijck daerinne doen authoriseren ende bevestigen.

Tot recreu van de garnisoenen ende verlossinge van d’ uutgediende solda
ten aldaer gaen met dit schip 50 soldaten mede. U.E. gelieve ’temploy ende 
verdeelinge derselven ten meesten dienst van de Compagnie te versorgen.

Actum in ’t Gasteel Battavia, den 27en October anno 1627.
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192 Den grootmachtigen Coninck van Ternaten, 27 Oct. 1627.

11. — DEN GROOTMACHTIGEN CONINCK VAN TERNATEN, 
SULTAN HAMIRIIAMSIA, WENSCHT DE GENERAEL PIETER DE CARPENTIER 

VERMEERDERINGE ZIJNS RIJCKX, VICTORIE OVER SYNE VYANDEN, 
LANCK LEVEN ENDE VOORSPOET OP DER AERDEN, 27 OCT. 1627.

Grootmachtige Coninck! Met droeffheyt hebben wy by syne Majesteyts 
* missive verstaen ’t overlyden van den coning Modaffar, hoochloffelijcker me- 

Daertegen heeft ons weder sonderlinge verblijdt datGodt Almachtich 
Majesteyts persoon uut soo een lanckduerigegevanckenisse van 23jaren 

tot desen conincldijcken staet verheven, ende de croone van dat vermaerde 
rijck van Ternaten op ’t hooft gesett heeft, waermede wy syneMajesteyt mits- 
desen alle heyl ende prosperiteytsijn toewenschende, Godt biddende hy ’sco- 
nings herte met hemelsche wijshevt ende cloeckmoedicheyt vervulle, ten 
eynde den welstant van ’t rijck ende van de Generaele Compagnie der Ver- 
eenichde Nederlanden in allen deelen soo religieuselijck mach gevoordert 
werden, als wy van onsentwegen van herten sijn toewenschende.

Tot accommodatie ende anneantie van verscheyden gepasseerde onlusten 
ende misverstanden tusschen beyde natiën van langer kant ingecropen, mits
gaders tot preventie van alle occasien welck in \ aenstaende daertoe souden 
mogen tenderen, hebben wy aen den overleden coninck ende raedt van Ter
naten diverschebrieven geschreven, welcke oock alreede soo vruchten hadden 
gebaerdt dat by deselve yastelijck was besloten ’t oorloog tegen den Span- 
giaert ende Tidorees, syne Majesteyts ende onse erffvyanden, te hervatten 
ende couragieuslijck als in vorige tyden te verwachten, welck goet voornemen 
mits dese tusschengevallen verandering wy t’onsen leetwesen verstaen in 
’t werck noch niet gestelt was; vertrouwende niet te min, dat uwe Majesteyt 

. desaeckenaerderhantselfs sal hebben gevoordert. Van onsentwegen connen 
wy niet ophouden nae de macht welck ons Godt Almachtich gelieft te ver- 
leenen onsen erffvyant ende desselfs adherenten tot den uuttersten toe te 
vervolgen ende alle mogelijcken affbreuck aen te doen, tot welcken eynde 
wy oock voorgenomen hadden, dit jaer in persoon ons by syne Majesteyt naer 
deMolucquen vervoecht te hebben, welck alsnu mede geen effect heeft connen 
sorteren, doordien nu onlangs geleden van Nederlant alhier met syne familie 
wel overgecommen is d’E. heer gouverneur generael Jan Pietersz. Coen, in 
wiens handen wy achtervolgende d’ordre van onse superieurs ’t generale 
gouvernement geresigneert hebben, sijnde geresolveert ons met 5 gerect- 
leggende retourschepen eerstdaegs naer ’t vaderslantte transporteren.

Swaervvichtige occupatien hebben tot noch toe weerhouden dat d’E. heer 
generael Coen vermits syne nieuwe entrance in ’t gouvernement alsnoch niet 
absoluyt heeft connen resolveren tot de reyse naer de Molucquen, ende off-
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schoon sijn E. dit jaer in persoon aldaer nietcommen conde, salsyneE 
wel de saecken sooveel mogelijck daernaer schicken ten eynde een goede 
macht derwaerts gesonden werde, ’t sy dan directelijck van Battavia ofifvan 
Teyouhan over de Manilhas.

By provisie gaet alsnu tot een voorsecoursendeversterckingevan de forten 
in de Molucquen ende tot dienst van uwe Majesteyt derwaerts ’t schip Texel 
met 150 coppen, vivres, ammonitie van oorloogh ende verscheyden andere 
nootlicheden versien. Wy willen U. E. vertrouwen dat‘ syne Majesteyt met 
syne ende onse presente macht aldaer den vyant gesamenderhant vervolgen 
ende alle mogelijcken affbreuck doen sult.

Ten hoochsten recommanderen wy syne Majesteyt allomme onder sijn ge- 
biet in de Molucquen ende de quartieren van Amboina soo goeden ordre te 
willen stellen, ten eynde volgens d’oude contracten alles, maer insonderheyt 
een groote partye naegelen, in handen van de Nederlantse Compagnie alleen 
gelevert werde, in recompence ende soulaigement van hare sware gesuppor- 
teerde ende noch te draegen lasten, tot voorstant van de croone ende ’t rijck 
van Ternaten, opdat sy daerdoor gestijflft ende geencourageert mach werden 
vigoureuselijck daerin te volherden.

In besonder connen wy mede niet naerlaten uwe Majesteyt te versoecken 
volgens syne gedane belofte de vervallen saecken van Amboina tot behoor- 
lijck redres te bestieren, ten eynde alles aldaer soo wel ende soo gerust toe- 
gaen mach als in de Molucquen, op welck vertrouwen wy mits desen verloff 
van syne Majesteyt nemende ende aen deselve tot een vruntlijck affscheyt 
ende gedachtenisse toeseynden een gouden watervadt, wegende ontrent een- 
enveertich realen van achten, gaende in handen van den E. heer president 
Gilles Seys, denwelcken wy uwe Majesteyt als syne sone recommanderen 
met goeden raet ende daet de helpende hant te bieden, waeraen den Prins 
een welgevallen, de Compagnie erkennelijcken dienst, ende uwe Majesteyt 
eeuwigen loff ende cere sal geschieden.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 27 October anno 1627.

.even- Ü

'1

j

12. — MEMORIE
VOOR DEN E. GILLES SEYS, GAENDE MET ’T JACHT TEXEL NAER DE 

MOLUCQUEN, 27 OCT. 1627.

Alsoo den E. heer Jacques Lefebvre, gouverneur van de Molucquen, ern
stige instantien aen ons om syne verlossinge gedaen heeft, hebben wy niet 
connen

U
naerlaten by dese occasie syne E. versoeck toe te staen ende op des-
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selfs verlossinge behoorlijcken ordre te stellen, hebbende tot dien eynde met 
advijs van den E. heer generael Pieter de Carpentier en de onsen rade ten 
dienste van de Compagnie goetgevonden U. E. persoon te committeren om 
uut cracht onser speciale commissie aen U. E. verleent uy t handen van voorsz. 
Lefebvre naer voorgaende ontslaeginge ’t gouvernement ende voorder beleyt 
van Compagnies affairen ende ommeslach aldaer in qualité ende onder titel 
van president tot onse naerder ordre van hier t’aenvaerden ende waer te 
nemen. D’ Almogende wil U. E. in dit aenstaende waerdich ampt ende wich- 
tich employement met wijsheyt, voorsichticheyt ende cloeckmoedicheyt by- 
staen, opdat U. E. ’t selve tot Godes eere, reputatie van ’t lieve vaderslant, 
meesten dienst van de Generale Compagnie, bysonderen welstant van ’t ge- 
meene beste in de Molucquen ende tot U eygen loff bedienen ende uutvoeren 
moocht.

Dese uwe verleende commissie sal U. E. den gouverneur Lefebvre com
municeren ende deselveniet eer poogen in ’t werck te stellen, voor dat syne E. 
goet vindt, ’tsy met 'teerste of ’tlaetste schip vandaer te vertrecken, ten 
waere selfs bytijts versochte ontlast te werden, offdat personele indispositie 
oft eenich ander incident, ons alhier onbewust, soo langen uutstel niet lyden 
mochten, ’t welck wy tot U. E. beyder vertroude discretie aldaer remitteren. 
Ondertusschen d’heer Lefebvre in sijn gouvernement blijft continueren, sal 
'U. E. sich tot desselfs assistentie als tweede persoon in den raet hebben te 
gedraegen.

By neffensgaende copie van onse missive sal U. E. sïen wat ordre ende ad- 
vysen wy aen den gouverneur sijn gevende. Doorleest deselve ende begrijpt 
onse intentie wel, opdat U. E. affairen ende voorderen ommeslach aldaer ten 
meesten dienste van de Compagnie met raedt ende daet mocht helpen waer- 
nemen ende bevoorderen.

U. E. sy voorts ten hoochsten gerecommandeert onderwegen in ’t gaen 
de Molucquen wel op u hoede ende parate diffentie, gelijck mede gedach- 

tich te wesen, byaldien van eenige Spaensche galleryen besichticht mocht 
werden, soo lange van feytelicheyt op deselve te desisteren, totdat se te degen 
in ’t bewelt van u geschudt becompt, opdat uwe suffisance niet dan met de 
slach mogen gewaer worden.

Actum in ’t Gasteel Battavia, ady 27en October anno 1627.
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i13. — SOLOR..
AEN DEN Sr. JAN D’HORNEY PERr'SLANTS HOPE EN ST. NICOLAES,

27 OCT. 1627.

1By neffensgaende acte----ende U. E. bysondere loff sal geschieden J).
U. E. versorge mede dat onse wedercomste alhier ende en trance in ’t generale 
gouvernement aen Gilly Pertauwy, Sengadi Lamekera, Sengadi Adonnera 
ende andere opperhoofden aldaer, soo ondersaten van ’t casteel als geaïïïeërcfé“' 
ende bontgenooten sijnde, onder solemnele aenbiedinge van alle hulpe, faveur 
ende addresse onsentwegen op ’t vruntlijckste genotificeert werde, deselve 
voorts in conversatie ende ommeganck met alle beleeftheyt bejegenende, 
goede correspondentie ende vruntschap met haer onderhoudende, ende in 
geenderhande mannieren gedoogende haer van d’onse met woorden ofte 
wercken eenigen overlast ofte outragie gedaen werde.

Wat belanckt de perfidieuse handelingen van die van Lamahala vinden 
niet goet, dat tegen deselve in revengie van haer gepleegde moort ende affvall 
yet verders onderleyt werde, als de macht welcke nu derwaerts seynden, ende 
der bontgenooten gelegentheyt aldaer gedoocht, waernaer U. E. sich, totdat 
meerder macht ende andere ordre van hier becomt, sal hebben te reguleren.

De bevoorderinge van den handel op Timor sy U. E. ten hoochsten gere- 
commandeert; laet niet alle mogelijcke debvoiren aen te wenden ten eynde 
deselve in wenschelijcke trayn ende continueel progres mach werden ge
houden, procurerende soo veel sandelhoudt, was ende circir als becomen 
condt, ende gedenckende van d’ een ende d’ ander, insonderheyt van sandel
hout, ter eerster gelegentheyt ons partye vooruut te senden, alsoo ’tselvetot 
vervolch van den Chineschen handel noodich van doen sullen sijn.

Helpt mede soo veel mogelijck bevoorderen datby onse onderdanen aldaer 
ende bontgenooten den sandelhandel op Timor, gelijck alreede eenige be
gonnen hebben, op de binnen- ende soo ’tdoenlijckis, op de buytencustmede 
met chiampans ofte ander cleyn vaertuych vervolcht werde, mits verplicht 
blyven de geprocureerde waeren van houdt als andersints aen ’t casteel te 
brengen ende ’tselve aen ’tcomptoir aldaer tot redelijcken pryse te leveren. 
De Generale Compagnie sal daeraen goeden dienst geschieden.

Om echter in geen inconvenienten ende onlusten met de inwoonders al
daer over ’t procureren van pady te vervallen, werden U met dese jachten 
toegesonden 20 lasten rijs tot provisie van ’t fort ende ommeslach aldaer. Wy 
nemen voor jaerlijckxdaerinneby alle gelegentheyt te continueren ende soo- 
vele rijs te besebicken als van noode hebt.
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Solor, 27 Oct. 1627.196ii
Alsoo de jongst gesondene slaven van daer van soo miserabelen ende bru- 

talen conditie sijn, dat meer beesten als menschen schynen, ende dien volgende 
de Compagnie in ’t minste geen nut ofte dienst van deselve te verwachten 
heeft, jae den rijs die se eten niet waerdich sijn, sal U. E. ’t slaven coopen al- 
daer, soo lange geen beter slach te becomen is, vryelijck mogen staecken. 
Cloeckendebequaem volcksoude niet te veel connen gesonden werden, maer 
sulcken brutale menschen dienen ons niet.

Wy connen niet goet vinden soo lange de borgerie ende handel aldaer noch 
niet beter geset sy, precise ordre van hier te geven met wat schattinge ofte 
heffinge van tollen men de borgerye aldaer beswaren sal, maer remitteren ’t 
selve aen ulieden ende den Raet, als die van ’t vermogen der luyden ende de 
proffvten die daer te doen sijn, de beste kennisse hebt, nae welcker proportie 
ghy u oock, soo ’t bevonden wert, in belastingen moocht gedraegen, ende 
verder niet.

De twee veroverde slaven by den jongen Kitchil alhier gebracht, hebben wy 
goetgevonden hem te vereeren, ende daerbeneffens aen den Kitchil Protavy, 
gelijck mede aen Sengady Lamekera ende Addonnara, te seynden een schen- 
ckagie van een olyphantstant ende dry ellen root laecken yder, ende daeren- 
boven aen den ouden Kitchil in ’t bysonder een gouden kettinckjen. U. E. sal 
versorgen gemelte schenckagie metrequisite complementos aen deselve over- 
gelevert werde.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 27en October anno 1627.

i
5:

}

\

:

14. — AEN DON DIEGO OFT KITCHIL PROTAVY
ENDE DE SENGAGES LAMEKERA ENDE ADONNERA, ONSE TROUWE 

BONTGENOOTEN OP SOLOR, 27 OCT. 1627.

Met ons schip de Tortelduyve, jongst van Solor gecomen, achtbaere vrunden 
ende waerde bontgenooten, hebben wy wel ontfangen U. E. brieff aen 
geschreven ende den inhoudt wel verstaen.

Het is ons sonderlinge aengenaem geweest daerby te vernemen niettegen- 
staende die van Lamahala met verradery acht van ons volck overrompelt, 
deerlijck vermoort ende daerenboven dese hare trouwloosheyt ende 
schelijcke daet noch met een schelmschen afvall ende schadelijck verloop 
tot de Portugiesen op Larantuca beswaert hebben, dat U. E. evenwel met 
d’onse in goede correspondentie ende stantaftige vruntschap gebleven, ende 
genegen sijt omme den^oorloch gesamenderhandt tegen die van Larentuca 
met ons aen te nemen.fWy willen U. E
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loffelijcken voornemen voortaen te persisteren, totdat de gepleechde misdaet 
van dien perfidieusen hoop eenmael nae merite gestraft ofte op een ander 
wyse daerinne gedisponeert ende voorsien sy.

Alsoo wy tegenwoordich goetgevonden hebben voor dees tijt niet meer 
als twee jachten derwaerts uuttesetten, sal daermede vooreerst op den vyant 
niet wyders yets geattenteert dienen te werden, dan dese onse macht ende 
onser vrunden ende bontgenooten gelegentheyt aldaer vereyscht.

Voorts soo recommanderen wy U. E. de goede hant aen ons fort te bieden, 
ten eynde ’t selve buyten beswaeringe van de Compagnie behoorlijck mach 
onderhouden ende gerepareert werden, waeraen onse Compagnie sonder- 
lingen dienst sal geschieden ende U. E. eenen grooten loff ende danck sullen 
inleggen, welck wy niet naerlaten sullen met alle behoorlijcke danckbaerheit 
te erkennen.

Tot een besluyt connen wy niet naerlaten U. E. te gedencken met een 
olyphantstant ende dry ellen root laecken yder. U. E. gelieven ’t selve als 
goede vrunden ter gedachtenisse van onse onverbreeckelijcke vruntschap in 
danck t’ accepteren.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 27 October anno 1627.
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15. _ COMMISSIE
VOOR DEN E. GILLIS SEYS TOT HET PRESIDENTSAMPT OVER 

DE MOLUCQUEN, 4 NOV. 1627. i
Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael wegen de doorluchtige Hooch 

Mogende Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, synePrince- 
lijcke Excellentie Frederick Hendrick, by der gratiën Godes prince van Oran- 
gien, grave van Nassouw etc., mitsgaders d’E. heeren bewinthebberen der 
Generale Vereenichde Geoctroyeerde Nederlantsche Oost-Indische Compag
nie in India, allen dengenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, saluyt! 
doen condt alsoo den verbonden tijt van den E.Jaeques Lefebvre, gouverneur 
over de Molucquen, geexpireert is, mitsgaders dat syne E. ernstelijck aen ons 
om sijn verlossinge versocht heeft ende oversulcxnoodichsy een ervaren per
soon in desselfs plaetse gesurrogeert werde, omme ’t gouvernement ende 
voorder beleyt van Compagnies affairen aldaer uut handen van syne E. over 
te nemen, soo is ’tdat wy, den voornoemden E. Jaeques Lefebvre alvoren van 
’t gouvernement ontslaende, met advijs van den E. heer generael Pieter de 
Carpentier ende onsen rade, van de bequaemheyt ende suffisance van denE. 
commissaris Gillis Seys wel vergenoucht sijnde, denselven by provisie tot
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i ohse naerder ordre in quatité ende onder titel van president over ’t gouver
nement van d’eylanden, forten, comptoiren ende schepen in de Molucquen 
in plaetse van den voornoemden Lefebvre gecommitteert ende geauthoriseert 
hebben, gelijck hem committeren endeauthoriseren mits desen, met expresse 
last om niet alleen de verseeckeringe ende bewaringe van de forten te besor- 
gen, maer oock om de gerechticheyt van den staet der Vereenichde Neder
landen in de Molucquen te conserveren, den handel te dirigeren ende waer 
të doen nemen, recht ende justitie in ’t crimineel als civijl t’ administreren.

Belasten ende bevelen oversulcx aen allen ende een vder, soo oppercoop- 
luyden, capiteynen, schippers, minder officieren, soldaten, bootsgesellen 
ende allen anderen, niemant uutgesondert, in de Molucqen leggende ende 
noch te comeri, den voornoemden E. Gillis Seys voor haren president ende 
opperhooft te erkennen, obedieren ende respecteren, alsoo wy sulcx ten 
dienste ende welstant van de Generale Compagnie alsoo bevinden tebehooren.

Gegeven in ’t Casteel Battavia, ady 4 November anno 1627.
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16. _ COMMISSIE

VOOR DEN E. JACQUES SPECX, RAEDT VAN INDIA, 10 NOV. 1627.

Alsoo wy met advijs van den E. heer Generael Pieter de Carpentier ende 
onsen Rade, goetgevonden hebben, tot commandeur ende overhooft op ’t 
schip ’t Wapen van Delft t’ ordonneeren ende te stellen d’ E. Jacques Specx, 
Raedt van Indien, omme daermede neffens andere gedestilleerde retoursche
pen onder de vlagge van gemelten E. heer Generael in vlote naer ’t vaders- 
lant te verseylen, soo is ’t dat wy met advijs als vooren meede geordonneert 
hebben, gelijck wy ordonneeren mits deesen, byaldien de vloote door noot- 
geval ofteeenich ander onverhoopt incident van gemelten heer Generael quam 
te versteecken ofte dat syne Edelheyt selffs (des Godts verhoede) quame te 
ooverlyden, den E. Specx niet alleen oover 't schip, daermeede syne E. is 
oovergaende, maer oover alsulcke schepen meer als haer van de vloote by 
den anderen omtrent hem souden moogen vinden, ’t commandement ende 
oppergebiet hebben ende de vlagge voeren sal.

Bevelende in sulcken gevalle aen de overhooffden der generale schepen als- 
meede aen alle mindere officieren, soldaten ende bootsgesellen, geene uytge- 
sondert, met deselve overgaende, gemelten E. Specx als vooren aen te nemen, 
t’erkennen ende gehoorsamen, ende voorts naer te comen ende t’achtervol
gen soodanige instructie, ordre ende last als haer by syne E. ende den Raet
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itot voorderinge van de voyagie, meeste ruste ende welstant van de vloote sal 
werden gegeven.

Actum in ’t Casteel Batavia, den 10cn November anno 1627.
\

17. — ORDRE
VOOR D'OVERHOOFDEN VAN DÉ' RESPECTIVE SCHEPEN FREDERICK HEYN-RDRICK, GROOT HOLLANDIA 'T WAPEN VAN DELFT, \SLANTS HOLLANDIA 

ENDE DE GALIASSE, GAENDE IN VLOOTE VAN HIERNAAR VADER- 
LANT ONDER DE VLAGGE VAN DE E. HEER GENERA EL METER 2-- V'*'"} v 

DE CARPENTIER, 10 NOV. 1627. 1

Alsoo de Seventhiene om verscheyden respecten goetgevonden ende dien- 
volgende by haer E. missiven tot noch successivelijck geordonneert is geweest ' 
dat de naer huys gaende schepen haere reyse achter Engelant om souden 
vernemen, soo is ’t dat wy goetgevonden hebben met advijs van den E. 
heer generael Pieter de Carpentier ende onsen Rade, ende by desen dien- 
volgende aen de respective ooverhoofden van de boovengemelte schepen 
geordonneert hebben, gelijck wy aen deselve ordonneeren mits deesen, dat 
sy d’ Asoris, de baneken van Terra Neuff ofte de hoochte van ft Canael in de b 
maenden Ma)', Juny, July tot halff Augusty aen boort crygende, by Westen 
Ierlant ende by Noorden Schotlant om naer Hollant, Zeelant ofte ter plaet- 
sen daer de schepen geconsingneert gaen, hare reyse bevoorderen sullen, 
tegen alle peryculen van drooghten, dippen, lant, sandt ende alle andere see- 
nooden goede acht nemende.

Bevelen van gelijeken aen voorsz. ooverhooffden, gelijck mede aen alle 
andere mindere officieren, soldaten ende bootsgesellen, geene uytgesondert, 
met deese vloote overgaende, voorts naer te commen ende t’ achtervolgen 
soodanigen instructie, ordre ende last als haer by den E. heer generael Pieter 
de Carpentier tot voorderinge van ’t voyagie, meeste ruste ende welstandt 
van de vloote sal werden gegeven.

Actum in ’t Casteel Battavia, den 10c" November 1627.
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18. — ACTE VAN PROTEST
TEGEN D’ENGELSE GECOMMITTEERDE ALHIER, NOPENDE HAER PARTI

CULIERE ONDERIIANDELINGE MET DEN CONINCK VAN BANTAM, 28 NOV. 1627.

Hoe de Gecommitteerden van de Vereenichde Nederlantse Compagnie 
tsedert den aenvanek van ’t mutuel accoort by d’Eerw. respective Compag-
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nien van Engelandt ende de Vereenichde Nederlanden in den jare 
maeckt, altijt getracht hebben ’t selve van hunlieder syde in dese quartieren 

India punctuelijck in allen deelen, soo in de gemeene trafficque, defentie 
als andersints ooveral onverscheyden te onderhouden endebevoorderen, can 
by onpartydigen genouchsaem uyt alle hun gepleechde proceduren ende ac
tiën geoordeelt worden, dienvolgende de voorsz. Gecommitteerde oock ver- 
claren dat tsedert den beginne van ’t gemelte accoordt tot nu toe (soo in ’t 
besetten van Bantam, als in alle ’t geene dies aengaende by goetvinden van 
den Raet van Defentie met den Pangoran als andersints verhandelt is) noyt 
andere meyninge ofte intentie gehadt hebben, als om den vervallen peeper- 
handel tot Bantam ten meesten dienste, benefitie ende progres van beyde de 
Compagnien te restaureren ende in sulcker manieren te versekeren, datd’ ou
de gepleechde monopolie (daer sijnde geweest) mochte geweert, ’t respect 
ende gesach van beyde de Compagnien by den obstinaten ende pernitieusen 
Pangoran in sulcken ontsach ende aensien gebracht werden, dat hy ende alle 
andere natiën hun naermaels mochten daeraen spiegelen ende haer wachten 
deselve te verongelyken ende tyranniseeren, gelijck hy voor deesen gedaen 
heeft ende op verscheyden andere plaetsen oock geschiet is.

Hoe onrechtmatigh daerenteegen ende directelijck tegen de meyninge van 
’t accoort de gecommitteerde Engelsen in de saecke van Bantam van tijt tot 
tijt gehandelt hebben ende alsnoch sijn handelende, can genouchsaem blij- 
cken niet alleen by hare defectueusheyt ende obstinate naerlaticheyt van 
desselffs besettinge (welcke nochtans by gemeen goetvinden achtervolgende 
d’arresten van de Raet van Defensie in dato 28 April ende 22 Ma)' anno 
1620 by der handt genomen ende tot noch toe tsedert der Engelsen naerla
ticheyt by ons alleen ten besten van beyden vervolcht is), maer oock by dit 
haer pernitieuse voorneemen van den handel tot Bantam alleen te willen gaen 
ondersoecken, waervan ons by twee distincte aenspraecken op den 28 en 30 
October laestleeden, by ordre van den president Hauley, door Mrs Richard 
Bix, George Muschiamps ende Richardt Stijl openinge gedaen, ende daerbe- 
neffens aengedient sijnde hoe van haren coninck ende d’Engelse Compag
nie daertoe expresse last ende strict mandament becomen hadden, welcke sy 
om geenige consideratien ter contrarien vermoogen souden naer te laten, al 
waer ’t oock dat haer leeven daeraen dependeerden, daer noch by voegende 
alsoo sy voorgenomen hadden dry schepen, te weeten den Maurits, Cristoffel 
ende den Eagle, dit jaer naer Engelandt te seynden, dat hun tot afflaedinge 
derselver noch pertye peeper quam te gebreecken, dat sy geresolveert 
haer eerstdaegs naer Bantam te begeven, versoeckende voorts van ons al- 
vooren te moogen weeten off onse schepen, voor Ban tam op de wacht leggen
de, haer eenige verhinderinge hierinne souden aendoen, ofte niet. Op welcke
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aendieninge docnmaels by ons gerepliceert wiert, hoe wy verstonden d’En
gelse Gecommitteerden sulx sonder onse toestemminge met geen recht 
mochten in ’t vverck te stellen, maer gehouden waren, ofte te wachten op het 
naerder reglement, welck van Europa, soo in ’t stuck van Bantam in ’t parti
culier als den gemeenen handel in ’tgenerael, dagelijcx verwacht wert, ofte tot 
Bantam sich van selffs opende, daertoe d’apparentien groot waren ende dage
lijcx toenamen; ofte by tardance van d’ een ende d’ ander, totdat wy met den 
anderen eenpaerlijckresolveeren ende middel ramen souden, omme den han
del tot Bantam gesamenderhandt te openen, want gelijck de Nederlanders in 
dit stuck van Bantam soowel als d’Engelsen bekent moeten staen, soo sijn 
oock deselve van wedersyden tot noch toe verbonden ende gehouden veder 
anders respect ende liberteyt in den handel tot Bantam by den Pangoran te 
doen gelden, daer ter contrarien uyt de volvoeringe van derEngelsen indirect 
voornemen in de saecke van Bantam seer prejuditiabele gevolgen, soo wel 
voor d’een als voor d’ander Compagnie, souden staen te resulteren, voorn e- 
mentlijck in ’t stuck van de peeper, welck door soo eene gescheyden hande- 
lingh vooreerst tot hoogen pryse stondt te rysen, behalven dat den Pangoran 
daerdoor oock soude gestijft werden, om niet alleen den ouden excessiven 
tol niet te modereren (gelijck 't oochmerck van beydedeCompagnien tsedert 
hare unie altoos daertoe gestreckt heeft), maer selffs oock om die noch bet 
te beswaren, hebbende alrede aen sommige Chineesen eenen tol opgeleyt van 
117 a 130 realen van 88B van 100 saecken, in plaets van 57| realen welcke in 
vorige tyden plachten betaelt te werden ende ordinary noch gegeven wert; 
vermanende ende aenraedende haer ooversulx, dat van soo prejuditiabelen 
ende pernitieusen voornemen soo lange wilde desisteren, totdat het poinct 
van Bantam by mutuel goetvinden van de respective Compagnien gedefi- 
nieert, affgchandelt ende advijs daerop van Europa becommen mocht sijn; 
presenterende haer daerbeneffens de gebrekende peperlast tot affladinge van 
hare drye geprojecteerde retourschepen naer Engelandt, soo sy voorgaven, 
uyt onsen voorraet alhier ten pryse ons die coste te suppleren, in voegen dat 
gemelte Gecommitteerde haer by onse geallegeerde redenen oover d’onbil- 
licheyt van hun geïntendeerde doen in de saecke van Bantam in consciëntie 
overtuycht vindende, selffs bekenden dat in deesen haren eygen meesters 
naerdeel meer als hun proffijt soude betracht werden.

Endedewyle d’Engelse Gecommitteerde niet conden goetvinden by deese 
onse bondige redenen te acquieseren, maer deesen alle niet tegenstaende op 
haer eygen believen, sonder dat dit poinct by mutuel consent in Europa ge- 
determineert sy, niet aensiende onse vruntlijeke vermaninge volgens plicht 
van trouwe bontgenooten tot affstandt van 
daen, daerbeneffens verwerpende onse billicke presen tatien van accomoditeyt
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in haer geïntendeerde peperretour naerEngelandt, soo obstinaetlijck voorge- 
ende sonder aensien van ’t contract in den jare 1619 tusschen de res- 

pective Compagnien ten overstaen van den Hogen ende Machtigen Coninck 
van Groot Britangien endedeHo.Mo.Heeren Staten-Generael der Geünieerde 
Provintien soo solemnelijck gemaeckt ende besloten, alreede feitelijck sijn 
onderleggende naer Bantam te gaen ende den handel aldaer voor haer alleen 
te ondersoecken, soo hebben wy Gecommitteerde wegen d’ Eervv. Nederlantse 
Oost Indische Compagnie, al is ’t dat wy haer in haer onrechtmatich ende 
schadelijck voornemen alsnu geen empeschement begeeren te bieden ende 
de requisite middelen welck ons volgens ’t recht der nature ende volckeren 
geoorlooft ende eerlijck sijn, in ’t werck te stellen, omme van onsersyde 
d’hostyle feytelicheyden tusschen soo naburige natiën als wy sijn, welcke 
religie ende nabuyrsplicht in reciproque respecten van lieffde ende vrunt- 
schap verbinden, sooveel moogelijck te myden ende te sien wat middelen by 
occasie ende verloop van tijdt tot de gewenschte eenparicheyt ende verdrach 
niet alleen in deese saecke van Bantam, maer oock in al 'tgeene ’t contract 
van den jare 1619 is meedebrengende, souden connen gevonden ende d’on- 
heylen welcke uyt de verwyderinge hoe langer hoe meer geschapen staen te 
resulteren, geprevenieert ende gemijt werden; soo hebben wy evenwel niet 
connen naerlaten haer by deesen te insinueren dat hun vredige en trance tot 
Bantam de Nederlantse Compagnie in geenen deele prejuditieercn ende ver- 
corten sal, omme vermogens haer recht t’ allen tyden deselve, byaldien naer 
deesen noch prejuditiabeler mocht uytvallen als die jegenwoordich ingesien 
wert, te beletten, verhinderen ende aff te snyden, connende meede niet naer
laten te protesteren, gelijck wy protesteren mits deesen, van alle schade, 
interesten, lasten ende onheylen welcke de Nederlantse Compagnie door 
soodanige sinistre procedures ende moetwillige separatie van de voorsz. ge
committeerde Engelsen souden moogen ontstaen; dat alle deselve loopen 
ende redundeeren sullen tot laste van de voorsz. Gecommitteerde alhier ende 
hare Eerw. Principalen in Engelandt, om in tyden ende wylen reparatie daer- 
van te soeken ende te voorderen daer ende soo ’t behoort, met voorder reserve 
van actie op alsulcken portie in de peper, welcke by d’ Engelsen tot Bantam 
soude moogen werden verhandelt, als de Nederlantse Compagnie vermogens 
’t contract van den jare 1619 voor haer contingent is competerende.

. Actum in ’tCasteel Battavia, ady 28 November anno 1627.
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19. _ INSTRUCTIE
VOOR DEN ADVOCAET FISCAEL WILLEM WIJNTJENS, GAENDE MET ’T SCHIP 

UTRECHT ENDE T JACHT ARNEMUYDEN NAER BANTAM, 28 NOV. 1627.

Alsoo ons d’ Engelssche Gecommitteerden alhier verclaert hebben, hoe van 
haeren coninck ende d’Engelse Compagnie expresse last ende strict man- 
dament becommen hadden, omme den handel tot Bantam alleen te gaen 
ondersoecken, ende oversulcx voorgenomen hadden haer met dry schepen 
tot dien eynde denvaerts te vervoegen, hebben wy goetgevonden den per
soon van Willem Wijntjens, advocaet-fiscael, met ’t schip Utrecht ende ’t jacht 
Arnemuyden in compagnie van dry Engelse schepen desen morgenstondt 
dervvaerts te committeren, omme ’t naervolgende ten meesten dienste van 
de Nederlantse Oost-Indische Compagnie naer uytterste vermogen te ver
richten, te weten:

Uwe reyse naer Bantam sult ghy trachten soo spoedich te bevoorderen dat 
te gelijck met d’Engelsche scheepcn aldaer ter rheede arriveeren moocht. 
Byaldien d’ Engelschen voor U de reede beseylen ende op U aencomste besett 
leggen, sult met’t schip Utrecht soo dicht onder’t Engelse schip, dat de vlagge 
voert, loopen ende anckeren, dat malcanderen in ’t swaeyen geen empesche- 
ment offte verhinderinge doen moocht.

Doch ingevalle ghy voor d’ Engelschen daer quaemt te anckeren endesy 
’t op hun aencomste een goet stuck weeghs van d’ onse gingen setten, sult U 
aneker lichten ende als vooren daer dicht onder sien te loopen. Van gelijeken 
sullen d’anderen doen, soo ’t jacht Arnemuyden als die al reede daer de wacht 
sijn houdende, hun wel slachvaerdieh ende op hun hoede houdende, omme 
by versuym ofte al te groot vertrouwen geen nodeloos disaster te incureren.

’t Voorverhaalde dus volbracht wesende, sult ghy u, geaccompagniert met 
den oppercoopman ofte schipper van yder Nederlants schip daer sijnde, aen 
boort van ’t Engelse schip, dat de vlagge voert, vervoegen ende U gesament- 
lijck aen d’ overhooffden van dien adresseren, deselve naer minnelijeke groe- 
tenis.se communicerende d’oorsaecke van Uwe overcomste aldaer, als na- 
mentlijck om haer in ’t vruntlijck te versoecken, dat doch van hun schadelijck 
ende pernitieus voornemen van alleen naer Bantam te gaen, afstant gelieven 
te doen, omme d’ onheylen ende inconvenienten welcke tot onmydelijck 
naerdeel van beyde de Compagnien ende merekelijek voordeel der heyloose 
Mooren daeruyt geschapen staen te resulteeren, voor te comen, extenderende 
dese Uwe aensprake soo wijdt ende breet als tijt ende gelegentheyt van 
saecken sullen willen gedoogen, waernaer ghy, met de requisite comple- 
mentos u affscheyt van haer nemende, u wederom naer ’t boort vervoegen 
ende naeuw reguard op haer doen neemen sult,
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Ingevallen d’Engelsen, sonderdese Uwe persuasive redenen tot affstant van 
hun boos concept plaetse te geven, daermeede feytelijck voortvaren ende 
met boots ende schuyten naer landt trachten te gaen, snit ghy U, alsvooren 
geaccompangieert, mede met U boots ende schuyten, naer eyscht gemant 
ende gearmeert, binnen scheuts van de schepen ende verder niet daerbenef- 
fens vervoegen, ende eerst mondelingh tegen haer in formesoo als d’acte luyt 
welcke wy U tot dien eynde sijn meedegevende, protesteren ende daernae 
deselve aen haer schriftelijck ooverleveren, ’t welck volbracht sijnde, ghy- 
lieden wederom naer boort sult retireren, latende d'Engelsen voorts huns 
weegs ongemolesteert, tot naerder ordre van hier, passeerenenderepasseeren, 
ondertusschen goede acht nemende, soo veel in ’tgros doenlijck is, wat waren 
sy naer lant ende weder vandaer naer boort sijn brengende.

Tegen ’t Bantams vaertuych welcke ten dienste van d’Engelsen soo om te 
lossen als laden heen ende weeder mocht gebruyckt werden sult ghy meede 
niet vyantlijck tot naerder ordre attenteren ofteeenich empeschement bieden, 
’t en ware ’t selve in sulcken menichte uyt quame, dattet niet buyten reden 
suspitie geven mocht van vets nadeelichs ofte eenige entreprinse op onse 
scheepen daer ter rheede te sullen attenteren, in welcken gevalle ’t selve met 
goede circumspectie ende beleyt tijdtlijck gestilt moet werden, om de ge
vreesde onheylen voor te coomen.

VVeest vooral sorchvuldich ende omsichtich ende stelt ooveral goede ordre 
dat by nacht ende ontyde geen vreemde natie aen boort van onse schepen, 
onder wat pretext sulx oock mocht wesen, ’tsy om peper oft ververssinge 
aen boort te brengen, overcomme, ’t welck by dage wel sal moogen werden 
toegelaten, ’tsy dattet Bantammers ofte andere natiën sijn, mits datsc in ’t 
overcomen alvoren gevisiteert, ende hun de crissen ende ’tgeweer affgenomen 
werden, daerbeneffens wel lettende dattet getal van de overcomende u macht 
niet excedere, trachtende vooral daer meester van te blyven ende deselve in 
dwanck ende ontsach te houden.

Tegen die van Bantam, als vooren geseyt, sult ghy niet offensive attenteren, 
maer gestadich wel op U hoede sijn ende scherpe wacht doen houden, dat 
openbare vyanden ende geveynsde vrunden door onachsaemheyt geen voor
deel op onse scheepen behalen; doch soo by de Bantammers ofte yemant 
anders eenige hostile attentaten tegen U eerst mocht werden onderleyt, sult 
in sulcken gevalle, volgens de wet der naturen, geweit moogen wederstaen, 
ende weder wat sien te raecken.

Bantamsche visschers, welcke omtrent onse schepen mochten commen 
visschen, sult meede geen offentie bieden, maer goet reguard nemen, dat 
onder pretext van visschen geen arger voorneemen van brantstichten als 
anders schuylt. /
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A 3 Nae gedane protestatie ende dat d’ Engelsen tot Bantam gelant sullen 
weesen, sal den advocaet-fiscael ons van ’t gepasseerde tot dien tijt toe perti
nent bericht met d'een off d’ander jacht op'tspoedichtste toeseynden.

Ende ondertusschen dat ghy op naerder bescheyt van hier verbeyt, sult 
ghy, beneffens alsulcken meer als U goetduncken sal mede teneemen, soo nu 
ende dan aen boort van d’Engelsen moogen varen ende met deselve cor
respondentie houden, omme by weege van dien van ’tpasseerendealdaersoo 
behendich als moogelijck kennisse te crygen, ende ons daervan by alle ge- 
legentheyt behoorlyke informatie ende ad vijs te geven.

Vinden meede niet ondienstich, dat d’Engelsen by vvylen aen boort van 
onse scheepen te gaste geroepen ende met allerhande vruntlijck onthael ende 
complementos bejegent worden, mits toesiende met deselve in discours niet 
verder te commen als tot beslach van dese hare separatie, welcke sy directe- 
lijck tegen de goede mevninge van ’ttractaet van den jare 1619 in dese saecke 
van Bantam feytelijcksijn onderleggende, sondereens tesien op ’tschadelijck 
ende pernitieus gevolch, welck daeruyt voor beyde de Compagnien geschapen 
staet te resulteren, ten ware de geresene differenten en de misverstanden 
door eenige accommodabele middelweegen vereffent ende terneder geleyt 
wierden, daertoe ghy alle gevoechlijcke voorslagen, soo deselve naer loop 
ende gelegentheyt van saecken te passé coomen, wel sult moogen doen.
Byaldien eenige persoonen van qualiteyt tot Bantam residerende, t’sy Chi- 

nesen off andere, aen boort quamen, moocht deselve vryelijck aendienen hoe 
den E. heer Gouverneur Generael d’Engelse natie alsnu provisionelijck ge- 
doocht ende toegestaen heeft tot Bantam aen lant te moogen gaen, om daer- 
meede te bethoonen de goede affectie ende genegentheyt welcke syne Edel- 
heyt tot accommodatie ende beslechtinge van alle geresene differenten, gelijck 
meede tot bevredinge met den coninck van Bantam is hebbende; interpone- 
rende voorts selffs ende aenbiedende alle vruntlijckeoffitien, omme de saecke 
tusschen syne Majcsteyt van Bantam ende den E. heer Gouverneur-Generael 
tot equitabel accoort, sooveel doenlijck is, te brengen, doende van gelijcken 
door haer aen den coningh van Bantam versoecken, dat reciproquelijck syne 
goede genegentheyt aen de Nederlantse natie gelieve te bethoonen.

Eenige dagen geleden hebben wy om ’tlecke schip Haerlem te vervangen 
naer Bantam gesonden ’t jacht den Hasewindt omme neffens ’tschip Orangen 
de wacht aldaer te houden. Ingevalle gemelte Haerlem U onderwegen mochte 
rescontreren, sult hetselve, soo ’tanders bastant geoordeelt wert, tot verster- 
ckinge van onse macht voor Bantam mede weeder terugge nemen, doch soo 
’t, onvermogentheyt halven, raetsaemer geacht wiert ’tselve voorts herwaerts 
aenquame, sult in sulcken gevalle den oppercoopman Juan Swaen, welcke 
’t commandement een geruymen tijt oover de wacht houdende scheepen voor
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Bantam waergenoomen ende goede ervaringe van der Bantammers humeuren 
ende gelegentheyt becommen heeft, op’t schip Uti’echt oovernemen, alsoo 
vertrouwt wert, hy in de volvoeringe Uwer verleende commissie niet ondien- 
stich sal weesen.

Sijt mede verdacht d’Engelsen aen te seggen, dat soo wanneer binnen 
Bantam tot den handel geraeckt ende gereet sullen wesen den peeper aen 
boort van hare scheepen t’ontfangen, d’onsen tijdtlijck daervan gelijcken te 
waerschouwen, opdat van onsentwegen ymant mocht werden gecommitteert, 
welcke neffens haer op de leverantie van de peeper toesien ende daervan 
kennisse nemen mocht, gelijck meede dat niet weygerich willen weesen ons 
alsulcke portie in den gehandelden peeper tot Bantam te laten gauderen als 
ons volgens ’t contract van den jare 1619 is competerende, gelijck wv volco- 
mentlijck genegen sijn, haer hun contingent van de ingebrachte ende by ons 
alhier gecochte peeper, by inspectie van onse boecken ende rekeningen, 
deughdelijck te laten volgen.

Tot een besluyt willen wy andermael gerecommandeert hebben, dat op 
de scheepen voor Bantam goede wacht gehouden werde, opdat door onacht- 
saemheyt haer niet eenich ongeval overcome.

Actum in ’tCasteel Battavia, ady 28en November anno 1627.
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20. — INSTRUCTIE

VOOR DE GECOMMITTEERDE, TE WEETEN GREGORIUS CORNELY, OPPER- 
COOPMAN, ENDE MARTEN JANSZ. VOGEL, GEWESENE CAPITEYN, 

GAENDE MET DE SCHEPEN ZUYT-IIOLLANT ENDE DEN 
v.ï'; AReWnAER AMBOINA ENDE BANDA, 11 DEC. 1627.
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Alsoo wy totbevoorderinge van verscheyden emportante diensten raecken- 
de den welstandt van Compagnies staet ende affairen in de quartieren van 
Amboina ende Banda goetgevonden hebben als onse expresse gecommit
teerde alsnu derwaerts aff te vaerdigen ende te seynden den oppercoopman 
Gregorius Cornely ende capiteyn Marten Jansz. Voogel, soo sult ghylieden 
desen morgenstondt in den name des Heeren Uwe reyse met de schepen 
Zuyt-Hollant ende den Arent aenvangen, ende deselve soo spoedich sien te 
bevoorderen als Godes weer en wint toelaet, ende voorts in 'smenschen ver
mogen is.

In Amboina ende Banda successive met lieff gearriveert sijnde, sult ghy
lieden in d' een ende d’ ander plaetse, sonder eenige nalaticheyt ofte versuym, 
precyselijck naercomen ende in ’t werck stellen alsulcken ordre ende last als 
in dese onse instructie, welcke u meedegeven, vermeit wert, gelijck meede die
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voor deesen in onse missive, aen den Gouverneur Gorcum naer Amboina in 
dato 27 October passato, mitsgaders in d’ instructie van denselven datum aen 
den president Visscher op sijn vertreck naer Banda gegeven is geweest (beyde 
in compagnie hiernevens gaende), wekker inhoude by deesen alsnocli con- 
firmeeren.

Volgens ’t schriftelijck verbael van den commissaris Gilles Seys bevinden 
dat in April deses jaers.oover gants Amboina op verscheyden plaetsen aen de 
cant van 616 blancke coppen in dienst ende gagie van de Compagnie ge
houden wierden, beneffens 308 slaven, ’t welck voorwaer een groot getal is, 
daermeede de Compagnie in Amboina buyten proportie met oovergroote 
lasten, ende evenwel met merckelijcken affganck ende verachteringe in hare 
negotie ende nagelretour, beswaert sit, hebbende in voortyden, doen sy met 
ongesiender macht, te weeten van 150 coppen ten hoochsten, aldaer geseten 
was, ongelijck meerder ontsach, voorderlijcken handel ende treffelijck nagel
retour vandaer becomen.

Van gemelte 616 coppen sijn 162 persoonen, ende dat apparent van de er- 
varentste ende cloeckste soldaten, op acht verscheyden plaetsen in garnisoen 
verdeelt; behalven dat met voorsz. verdeelinge tot Compagnies progres ende 
soulagement in gemelte quartieren gans niet gevoordert wert, soo isoockde- 
selve niet bastant omme d’ invasien van externe vyanden te connen resisteren, 
noch oock d’ inwoonders selffs, als se ontrouw wesen willen, in ’t ontsach ende 
dwanck te houden, gelijck als op Bouro ende in de Manipes met schade ende 
verlies van volck ende goet gebleken is. Derhalven goetgevonden hebben by 
desen precisen ordre te geven omme de verspreyde macht weder in tetrecken 
ende soo uy t desel ve, gelijck meede welcke daer van ’t Casteels garnisoen noch 
soude moogen bygevoecht werden, een ontsachelijck sterck lichaem te for
meren, 't welck soo nu en dan op’tonversienste, ’tsy te water ofte lande, daer 
’t den noot vereyscht, sich in ’t velt mach presenteeren, ’t sy dan ter resistentie 
van hostile attentaten, defentie van trouwe onderdanen ende bontgenooten, 
ontsach van rebelsuchtige ende straffe van affvallige, daerby den staetvande 
Compagnie ongelijck meer dienst staet te trecken, als met geseyder macht 
alsoo verspreyt, ende genouchsaem aen handen ende beenen op de genade 
van heyloose Mooren ende trouloose heydenen gebonden te sitten.

Tot intreckinge van de verstroyde macht sult ghylieden by den Gouverneur 
ende Raet van Amboina serieuselijck aenhouden ende deselvesoo trachten 
te bevoorderen, dat dese onse ordre, voor soo veel sonder dangireuse alteratie 
geschieden can, sonder uytstel effect sortere, gelijck wy ons voor laten staen, 
deselve sonder merckelijck prejuditie, is ’t niet ooveral, ten minsten op de 
meeste plaetsen, sal moogen in ’t werck gestelt werden.

Ten aensien de Compagnie van Larica ende Ourien, d’een met 19 ende
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d’ander met 25 soldaten beset, jegenwoordich de meeste nagelen is trec- 
kende, soude de lichtinge van ’t geseyde garnisoen vandaer, gelijck het by 
eenige op Amboina verstaen wert, wellicht onder d’ inhabitanten soodanige 
alteratie ende verwvderinge causeeren moogen, dat deselve ons aff ende de 
Mooren toevallen souden; doch dit perykel achten genouchsaem sal connen 
geprevenieert werden, als men maer 2 a 3 discreete persoonen van goet leeven 
ende amiabelen ommeganck by deselve laet blyven resideren, ende dat men 
haer verseeckert dese lichtinge niet en geschiet om haer te verlaten ende ten 
proe)*e van de Tarnatanen ofte andere vyanden te exposeren, maer dat se ter 
goeder trouwen aengelej’t ende gedaen wert, om haer by weege van dien 
tegen alle invasien ende externe oppressien des te meer te moogen prote- 
geeren ende versekeren. Doch alhoewel voor seelcer houden alle swaricheden 
by d’inwoonders hiermeede souden connen werden voorgecoomen, hebben 
evenwel voor dees tijdt niet absolutelijck geordonneert (ten aensien als voren 
geseyt het jegenwoordich de beste nagelplaetsen sijn) met de lichtinge voort 
te varen, maer ’t selve aen U. E. ende des Raets directie ende rijp ooverlegh 
aldaer te remitteren, omme daerinne tot meeste soulagement ende voorde- 
ringe van Compagnies beswaerden staet in Amboina gehandelt te werden.

Op Hittoe leggen 27 soldaten, ’t welck d’ inwoonders gants tegen de borst 
steekt ende veel quaets veroorsaeckt, ende dewyle deselve aldaer geen anderen 
dienst doen, als om ’t huys, wanneer daer vele nagelen sijn ende de Compag
nie daer een notabel capitael van geit ende deden is hebbende, des te beeter 
bewaert ende versekert te houden, sal de besettinge op Hittoe, alsser weynich 
cargasoen ende nagelen sijn, als onnoodich naergelaten ende ’t volck van
daer gelicht werden.

’t Huys op de Pas is met een sergeant ende 21 soldaten besett, welcke daer 
gants geenen dienst doen, maer geheel onnut sijn. Sullen deselve sonder 
eenich aensien vandaer wel gelicht ende ’t huys affgeraseert oft by eenige 
vryelijck bewoont werden, naerdat den Raet oorboirst vinden sal.

Op ’t eylant Oma leggen 2 sergeanten ende 30 soldaten, te weeten 21 in een 
steenen huys van Hatuwa, ende 11 in een ander houten huys. Van gelijcken 
is 't eylandt Uleassers met een garnisoentjen van 17, ende ’t eylandt Ambleau 
met 18 coppen versien. Aengesien in voorsz. quartier gants weynich nagelen 
vallen, ende dienvolgende d’ obstante consideratien tegen d’ intreckinge onser 
soldaten van d’ een ende d’ ander plaetse van cleender emporto sijn, sal 
van gelijcken sonder aensien daermeede voortvaren, mits dat men d’ inwoon
ders van de respective plaetsen met een a twee geschickte persoonen als 
tinuele residenten aldaer in devotie ende goede correspondentie met d’ onse 
sie te houden.

Dit wichtich point van intreckinge onser wijt verspreyde macht in Amboi-
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na is van tijt tot tijt ernstich gerecommandeert geweest, doch tot noch toe 
sonder effect gebleven ; oversulcx sult ghylieden, als booven geseyt, sonder 
eenige tegenwerpingen ofte consideratien ter contrarie plaetse te geven, als 

* alleen die wy hiervooren op de lichtinge van Larica en Ourien selffs gemo- 
veert hebben, daermeede voortvaren, ende op ’t spoedichste nae loop ende 
gelegentheyt van saken in 't werck doen stellen.

’t Is waer, men sonde hier met eenigen gelimp tegen moogen inbrengen hoe 
by lichtinge van voorsz. garnisoenen d’inhabitanten van gemelte plaetsen. 
haer sullen laten voorstaen dat van ons verlaten ende ten rooff ende proye 
van de vyanden gestelt werden, daeruyt niet anders als dangereuse alteratien 
ende hostile ingenomentheden, met van ons aff ende de Ternatanen toe te 
vallen, te bevreesen souden staen; van gelijcken dat daerby de macht van 
de woedende Tarnataen tot prejuditiabele contramine van des Compagnies 
staet in gemelte quartieren meer toenemen ende vergrooten, ende daeren- 
tegen cl* onse meer ende meer affnemen ende verswacken soude. VVelcke al- 
legatien, te frivole ende ongefundeert sijnde om daerop soo lastigen besettinge 
van een deel sterile ende nagelloose plaetse te vesten, sonder opmerckinge 
voorbygaen, ende daerentegen onse geintendeerde maxima van intreckinge 
der verspreide macht in aller mannieren dient ende moet gevoordert werden, 
alsoo men doch met de besettinge gemelter plaetsen met een hantjen vol 
volcx tot maintenue ende versekeringe van de inwoonders tegen der Tarna- 
tanen indrach ende macht, gelijck meede om deselvein onderdanicheytende 
ontsach te houden, ten principalen niet vermach, wanneer ons geen trouwe 
houden willen, gelijck men doch wel weet ende verseekert is, dat het een per- 
fidieus ende weyfelachtich gebroetsel is, heden met ons en morgen met den 
Ternataen.

Derhalven connen niet naerlaten U. E. by deesen ander ende andermael 
op ’t hoochste te recommandeeren ende te bevelen, dewyle doch des Compag
nies staet jegenwoordich niet gedisponneert isdoorextremiteyt van wapenen 
’t gewenste redres in de quartieren van Amboina met vrucht ende reputatie 
te connen obtineren, ende dat het haer oock in dejegenwoordige conjuncture, 
vermits haer sobere gesteltheyt van volck oover gants India, niet moogelijck 
is, soodanigen getal van volck in de quartieren van Amboina continuelijck te 
houden; daerbeneffens dat de verhoopte vaderslantse secoursen van volck in 
nootwendige ende emportante diensten elders sullen dienen geemployieert, 
dat ghylieden by den Gouverneur ende Raet op Amboina serieuselijck aen- 
hout ende tracht te bevoorderen dese onse ordre van intreckinge der wijt 
verspreyde macht, welcke doch buyten kennisse ende last van den Gouver
neur Generael gedaen ende in ’t werck gestelt is, in voorverhaelder formepunc- 
tuelijck in allen deelen achtervolcht ende naergecomen, gelijck meede ver-
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boden weide, in ’t aenstaende geene extensie van garnisoencn ofte fortificatie 
meer voorgenomen werde, sonder alvooren daertoe expresse last ende speciale 
ordre van ons becommen te hebben, ’t welck by deesen aen de respective 
Gouverneurs van de Molucquen, Amboina ende Banda meede op ’thoochste 
sijn belastende. Laet dit om geene consideratien ofteschrupulen nae: sonder- 
lingen dienst sal de Compagnie daeraen geschieden.

Ende also'o men dan alsvoren geseyt door extremiteyt van wapenen (’t 
.welck doch niet dan groote lasten, onseeker uyteomsten, horrible bloetstor- 
tingh, verderff van menschen ende landen, hadye ende emulatie van naburen, 
mitsgaders vooreerst groote verachteringe in des Compagnies nootwendich 
soulaes, den nagelhandel, naer hem is sleypende) jegenwoordich niet gedis- 
ponneert is den vervallen staet in de quartieren van Amboina naer behooren 
te restaureeren ende te versekeren, sal het in aller manieren geradender ende 
voor de presente gestaltenisse van de Compagnie nutter sijn te sirquleren, ende 
te sien o ff men door supportabelder middel by weege van bevredingh de 
saecke met de minste quetsingh van des Compagnies staet aldaer tot beter 
oportuniteyt gaende houden, ende door dien middel desselffs nootwendich 
sustent, dat is een rijde nagelretour, sal connen becommen.

Omme ’t welcke te faciliteeren ende des te spoediger effect te doen sorteren, 
sult ghylieden op U aencomste in Amboina een generale visite doen van alle 
d’overhooffden.soo ondersaten als bontgenooten van ’tCasteel sijnde, endede- 
selve notificeeren hoe wy van ’t vaderslant alhier wederom gearriveert sijn ende 
andermael ’t generale gouvernement van India aenvaert hebben, haer daerbe- 
neffens onse goede affectie, genegentheyt t’ humvaerts onder solemnele aen- 
biedinge van alle hulpe, faveur ende addresse, met requisite complementos 
aendienende, met voorder toesegginge van haer by toelatende gelegentheyt 
te sullen comen besoecken, omme persoonlijck d’ effecten van onsetoege- 
neychtheytt’ haerwaerts metalderhande goede offitien te moogen bethoonen.

In ’t visiteren gemelter overhooffden sult ghylieden degeene die omtrent 
ende naest het Casteel gelegen sijn, eerst besoecken ende aenspreken, ende 
by de groetenisse een tamelijeke vereeringe moogen voegen, doende aen de 
getroutste ende meest tot ons geaffectioneert de rernarcabelste erkentenisse, 
ende de rest naer advenant.

Vandaer sult ghy U tot gelijeken eynde naer Larica, Waccasieu endeüurien, 
die in eenige jaren herwaerts de getrouwste leveraers aen de Compagnie g 
weest sijn, vervoegen, ende met deselve in gelijeke termen als met de 
gaende handelen.

Nae deesen sullen capiteyn Hittoe ende sijn soon Heleny mede alsvooren 
besocht, begroet ende met een matige vereeringe onsentweege gegratificeert 
dienen te werden.
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Nae gedaene groetenisse ende de vereyschte complementos aen capite)rn 
Hittoe, snit ghylieden met denselven in voorder gespreek sien te comen ende 
U houden als off ghy daer als onse expresse gecommitteerde verscheenen 
waert, omnie te verneemen nae d’oorsaecke der onlusten ende differenten 
tsedert onse absentie tusschen die van Loehoe, Combello etc. ende onsen 
Gouverneur van Amboina geresen, U gelatende alsoff ons d’extremiteyten 
tegen die van Ceram gebruyckt ten alderhoochsten leet waren, ende dat wy 
hem als onsen ouden getrouwen vrunt versochten sich als middelaer tot ver- 
drach ende eenparicheyt in ’t aenstaende tusschen ons ende haer te willen in- 
terponeren, ende te bevorderen dat alle misverstanden weebgenomen, d’oude 
contracten gerenoveert ende deselve voortaen effectuelijck mochten geobser- 
veert ende naergekomen werden, daerby voegende, hoe het ons ten alder
hoochsten leetsijn ende bedroeven soude, soo men sonder equitabel accoordt 
te connen treffen, van gelijeken tot d’uytterste remedie met die van Ceram 
soude moeten procedeeren, daervan hy, als tusschen beyden sittende, t’onser 
leetwesen de weerstuyt ende nasmert t’ avont ofte morgen wel soude mogen 
waerneemen ende gevoelen. Dat derhalven vertrouwen door syne industrieus- 
heyt ende vlijt, als een neutrael ende bequaem instrument tot beslechtinge 
van alle gepasseerde misverstanden ende onlusten, sooveele sal geefïectueert 
ende te weege gebracht connen werden, dat met die van Loehoe ende con
sorten als onse oude bontgenooten in termen van nieuwe vruntschap geraken 
moogen, ende de gealtereerde ende verwyderde gemoederen van wedersyden 
in vorige gerustheyt ende pacificique posture herstelt werden.

Byaklien ghy by weege van deese pliante ende vruntlijeke aenspraecke aen 
Hittoe, met die van Loehoe, Cambello, Lessidy, Erangh etc., 'tsy dan op Hit
toe ofte Ceram selffs, nae dat de gelegentheyt ende loop van saecken sullen 
meedebrengen, in onderhandelinge comt te geraken, sult verdacht wesen als- 
vooren aen deselve onse groetenisse in bovenverhaelder forme mede te doen, 
ende haer daernaer voorder aendienen, hoe t’ onsen grooten leetweesen de 
saecken van tijt tot tijt buyten onse expectatie van quaet tot erger uytgevallen 
sijn, ende dat onder anderen de nagelen (sijnde d’ eenige recompense van des 
Compagnies sware lasten, ende die haer by speciael contract alleen toecomen) 
ons continuelijck onthouden ende by forme van gewelt aen de Macassaren, 
onse ende haere vyanden, vercocht ende gelevert sijn, niet connende beden
eken wat d’ oorsaecke van soo grooten veranderinge sijn mach; ende ons alsoo 
niet meer ter herten en gaet dan dat d’ oude vruntschap, contracten ende ver
bonden in allen deelen oprechtelijck geobserveert ende naergekomen moch
ten werden (gelijck wy van onser syde tot noch toe altijdt betracht hebben 
ende van haer oock niet anders verwachtende sijn); dat wel wenschten, om 
voorder onheylen voor te comen, de gepasseerde offentien van wedersyden
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in vergetinge gestelt, de geresene misverstanden ende onlusten weder by 
middel van reconciliatie geaccommodeert ende alles in ruste, vreede ende 
goede correspondentie gebracht ende herstelt mochte werden, gelijck het 
eenigen tijt voor deesen tot sonderlinge prosperiteyt ende welstandt van de 
Tarnatanen, gelijck meede die van Loehoe, Combello, Lessidy, Erangh ende 
consoorten, beneffens alle omleggende landen, ende daerentegen tot notabe
len affbreuck onser algemeene vyanden der Spangiaerden ende Portugesen, 
onderhouden ende toegegaen is geweest; daer voorder by voegende dat doch 
eens willen gedencken, hoe sy ende hare consoorten, gelijck meede den co- 
ninck van Tarnaten selve, uyt hare languissante, miserabele jae despera
te constitutie, daertoe sy door oppressie van de Spanjaert, sonder eenige hope 
van redres, vervallen ende gereduceert waren, door dc getrouwe assistentie 
ende hulpe van de Nederlanders wederom allenskens op de been geholpen 
ende tot soo florissanten staet geperformeert sijn, als alle de wereltkennelijck 
is, ende dat het ooversulx een ignominieuse ende verfoeyelyke ondanckbaer- 
heyt soude wesen, dat ons, in plaetse van soo excessive lasten, tot bescher- 
minge van de croon ende staet van Ternaten soo lange jaren ende noch by 
de Nederlantse Compagnie gesupporteert, met schuldige observance van ’t 
contract ende leverantie van de naegelen te recompenseren ende vergelden, 
liever onder deselve souden sien beswijcken, ende de vyanden oorsaecke 
geeven om haer hooft op te steecken ende oover onse languissante constitutie 
te gloriëren.

Gelaet U meede alsoff gy by den Gouverneur Generael expresselijck gelast 
waert van haèr te verneemen offoock by ymant van ons volck (buyten onse 
kennïsse ende weeten) haer eenige offentie geboden ende aengedaen sy, daer- 
door de geschepte onlusten te deele ontstaen, gevoedt, ende vermeerdert 
mochten wesen; dat doch sonder yets achter te houden ’t selve vryelyken 
openbaren ende te kennen willen geven, alsoo wy genegen sijn, de recht schul
dige daerover te doen straffen ende haer dienaengaende soo veel moogelijck 
equitabel contentement te geven, ende in sulcker voegen omme goede ge- 
negentheyt t’ haerwaerts effectuelijck meede te bethoonen.

Naedat aldus op voorverhaelde manniere Uwe voorstellinge aen die 
Ceram wijdtloopich sal wesen gedaen, sult ghylieden goede achtinge neemen 
op al 't geene by de Cerammers, ofte Capiteyn Hittoe selffs, tot accommodatie 
van de differenten ende eenparicheyt in ’t aenstaende sal werden voorgesla
gen, ende byaldien van haerder syde daerop niet geantwoort, veel min eenige 
voorslagen tot pacificatie gedaen werden, sult ghylieden in discours voorder 
te pas sien te brengen, hoe geringen saecke ende licht om doen het sy, daer- 
door alle gepasseerde misverstanden ende onlusten wechgenomen ende goede 
vreede, eenicheyt ende correspondentie onder elck anderen in toecomende

van

i



Instructie, 11 Dec. 1627. 213

sonde connen werden onderhouden, als maer vermogens ’t oude contract de 
nagelen ten gesetten pryse aen de Nederlantsche Compagnie alleen gelevert 
wierden, ende dat voorts d’een op d’ander sijn ondersaten ofte bontgenooten 
alle hostile attentaten ofte feytelicheden naerliete te plegen.

Byaldien die vantöeram op dese Uwe motie hiertoe condescendeerden, sult 
ghy by deselve voorder serieuselijck aenhouden, dat doch, om haare genegent- 
heyt tot oprechte observance van T contract te bethoonen, ordre gelieven te 
stellen geene nagelen meer aen eenïge andere natiën, als de Nederlantsche 
Compagnie alleen, gelevert, vercocht, nocht’ oock by ymant vervoert moogen 
werden ende dat omme ’t vervoeren van dien voor te comen ende te beletten, 
niet toestaen willen ofte gedoogen dat eenigh vaertuych van vreemde hande
laren anders als op Loehoe, Combello, Lessidy ofte andere wel gelegen plaetse 
anckeren noch oock van daer vertrecken mochte, voor en aleer ’t selve by 
expresse gecommitteerde wegen de Nederlantsen gevisiteert sy; ende wat aen- 
gaet de dififerenten ende onlusten welcke tusschen onsen Gouverneur van Am- 
boina ende den stadthouder des conings van Ternaten oover elckandersjuris
dictie op Ceram soo nu ende dan geresen sijn, dat voorts, om deselve des te 
beeter wech te nemen ende te dempen, by alle accommodabele middel [ende] 
wegen by syne Mayesteyt van Ternaten gelieven te bevoorderen eenmael een 
plausibel accoordt van limitscheidinge tusschen gemeltesyne Majesteytende 
den Gouverneur Generael met alle haerbewillinge ende toestemminge moch
te getroffen, beslooten ende in alledeelen punctuelijck naergecomen werden.

Ingevalle ghy bemerckt dit U voorstel eenich gehoor obtineert, vinden wy 
goet ofte gants dienstich by haer geinsisteert ende voorder aengehoude werde, 
dat ten ooverstaen van onsen Gouverneur en Raet op Amboina by provisie 
op de middelen mochte werden gedelibereert, by welcke t’sijnder tijtoponse 
ende ’s conings van Tarnaten approbatie een pacifique scheydinge tot con- 
tentement van beyden mochte getroffen worden. Laet niet nae by onder
linge communicatie soo veel mogelijck den wech hiertoe te prepareren ende 
te faciliteren. Oovertreffelijcke dienst sal de Compagnie daeraen geschieden.

Omme dese Uwe visite, aenspraecke ende communicatie aen d’een ende 
d’ander op Amboina ende Ceram des te meer luyster, aensienlijckheyt ende 
cracht te conciliëren, ende dat haer sonder eenich misvertrouwen ofteachter- 
dencken blijcke mooge, ghylieden directelijck als onse expresse Gecommit
teerde aen haer affgevaerdicht compt, sal ’tin alder manieren geraden ende 
dienstich weesen, dat ghylieden U ooveral, sonder by den Gouverneur ofte 
yemant van syne E. wegens geaccompagneert te sijn, eerst verthoont ende 
presenteert, ende de saecke tot een préparatoire onderhandelinge op’tge- 
voechlijkste, soo als U by desen hiervoren aengewesen wert, siet te bevoor
deren ende te beleyden.
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op ’t alderhoochste gerecommandeert alle mogelijke devoiren te doen ende 
helpen aenvvenden in ’t opsoecken van alle nootwendige blijcken ende be- 
scheyden desen raeckende, daermeede de Majores by hare gerechticheyt ge- 
maintineert mogen werden. Weest hierinnedoch niet versuymich, maerhelpt 
besorgen ons deselve met d’aldereerste gelegentheyt, is ’t doenlijck, toeco- 
men mogen, omme aen de Compagnie met d’ aenstaende retourschepen van 
anno 1628 noch oovergesonden te moogen werden, alsoo haer E. ten hooch- 
sten aen deselve is gelegen, ende by manquement van dien wel 5 a 6 tonnen 
gouts genootsaeckt souden werden uyt te paeyen.

Van gelijcken geven wy U. E. meede een origineele placcaet by ons alhier 
ingestelt ende geconcipieert, daerinne op hooge penaliteyt ’t vervoeren van 
nagelen, noten ende foely by vryluyden ofte Compagnies dienaers strickte- 
lijk verbooden wert, alsoo desen handel aen de Compagnie alleen ende in 
sijn geheel blyven moet sonder eenigeondercruypingedaerinnetegedoogen. 
’t Is de respective Gouverneurs van Amboina ende Banda voor deesen toe- 
gesonden. U helpen besorgen ’t selve alomme gepubliceert (soo ’t alreede 
niet gedaen sy), geaffigeert ende sonder eenige simulatie, conniventïe ofte 
verdrach in allen deelen punctuelijck geobserveert ende naergecomen werde.

Nae verrichter saecken in Amboina sult ghy U met ’t schip Zuyt-Ilollandt, 
ofte soo ’t soo haest niet geschieden, can met een fregatt ofte correcorre, van 
daer voorts op ’t spoedichste naer Banda transporteren ende U in de bevoor- 
deringe van saecken, welcke daer ten dienste van de Generale Compagnie 
te verrichten staen, conformeeren nae d’ instructie (in copie hiernevens gaen- 
de), den president Visscher op sijn vertreck naer Banda medegegeven, wel- 
ckersinhoudeby desen alsnoch confirmeeren, ende voorts na de ordren ende 
instructien in diverse missiven van tijt tot tijt derwaerts gesonden, daervan U 
in Banda d’extracten ter hant sullen gestelt werden. Doorleest d’een ende 
d’ander met aendacht ende incorporeert se wel, opdat ghylieden des Com
pagnies ende onse goede intentie ten rechten verstaende, d’expectalie 
dien met Uwen yver, naersticheyt ende laborieusheyt haer gewenscht effect 
mocht doen sorteren.

Op U aencomste aldaer sult ghylieden een generale landtvisite doen ende 
op de fortificatie ende versterkingen van alle plaetsen, hoe die gequalificeert 
ende gestelt sijn, sonderlinge achtinge neemen. Gelijck haer die van Amboina 
tot grooten interest ende beswaringe van de Generale Compagnie met noode- 
loose fortificatiën ende extensie van garnisoenen al te seer geevertueert ende 
uytgebreyt hebben, soo verstaen wy aen d’ander cant, dat die van Banda al 
te scrupuleus, becrompen ende armhertich daerinne gehandelt hebben, ’t 
Fort op Lonthor, welcke anno 1621 in haest van opgeleyden steen tegen de 
gevreesde incursien t’ samen gehoopt wierd, is door enckel versuym ende nae-
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laticheyt tot noch toe in calck ende steen nietopgetrocken, niettegenstaende 
de Compagnie daeraen tot meerder securarjce ende versekeringe van haren 
staet aldaer soo veele gelegen is. Wy belasten ende recommandeeren U. E. 
ten hoochsten, op desselffs performance in calck ende steen, ende dat soo 
spoedich als doenlijck is, te letten, ende voorts wel toe tesien, offoock de ver- 
sterckinge ende garnisoenen op Selamma, Wayer, Sammar ende Ouendem- 
mer soodanich sijn, dat deselve tegen invasie van externe vyanden souden 
connen bestaen; ende daeraen gebreck vindende, te besorgen dat deselve in 
goede defensie ende buyten ommesien soo veel mogelijck gebracht werden.

Ende ^yaldien tot oplegginge ende bergingh van Compagnies dienaers 
yvers eenige brantviye packhu)rsen vereyscht werden, bevoordert meede de
selve ter eerster gelegentheyt opgetrocken werden.

De noodeloose eerscheuten ende cruytspillinge, welcke alomme by soo veel 
lichthartige dienaers, soo verstaen, in swanck gaen, sult mede op peene van 
onse indignatie, neffens arbitrale correctie, doen verbieden enclesien voor te 
comen. Van de miscomportementen ende ongeregelde debauchen sommiger 
van de gequalificeerste officieren in Banda, als onder anderen van de capi- 
teynen Col ff ende Midthoff, wert vele geseyt, gelijck meede van de schipper 
Pels op ’t jacht den Briel. Wy ordonneren ende bevelen u by deesen wel ex- 
presselijck u van derselver gedragentheden grondich te informeeren, ende 
authoriseren U daerbeneffens, deselve conform de geruchten bevindende, 
daerinnc promptelijck te voorsien ende alsulcken ordre te stellen, als by den 
Gouverneur ofte den president ende Raet tot meesten dienste ende welstandt 
van de Generale Compagnie aldaer bevonden sal werden tebehooren, ’tsy dan 
met affdanekinge, suspencie ofte finael deportement van qualité ende gagie, 
nae gelegentheyt van saecken. Dese animadversie verstaen wy niet datoover 
de booven genomineerde dry persoonen alleen, maer oock oover alle andere 
die sulex meriteren, soowel in Amboina als Banda, in ’t werckgestelt sal wer
den. Byaldien het tot preventie van erger gevolch raedsaem geacht wordt tot 
d'uytterste remedie alsvooren geseydt te procedeeren, sult verdacht wesen 
dat van de gequalificeerste, geschickste ende onbesprokenste Compagnies 
dienaers, welck daer by der hant sijn, in vacante plaetsen gesurrogeert werden.

Den luytenant Dirck Stadtlander, jegenwoordich in gemelte qualité in Pou- 
loay leggende, heeft aen ons syne provisie tot het capiteynsampternstich 
socht. Ghylieden sult U van de comportementen des gemelten Stadtlanders 
informeeren, ende nae merite sijn persoon voor gerecommandeert houden.

Wy vinden goet dat overal de garnisoenen van d’eylanden Banda voortaen 
niet meer als een capiteyn geemployeert sal werden, welcke op d emportan- 
ste plaetse syne residentie nemen ende houden sal, ende dat voorts alle de 
besette plaetsen by lieutenants, vendrichs, sergeanten ende andere militaire

1

:

i

ver-

!

i



I

f
Instructie, 11 Dec. 1627.21S

officieren gecommandeert sullen werden. Dit snit ghylieden sonder eenige 
exceptie ter contrarien alsoo effect doen sorteeren.

In onse meedegegeven instructie aen den president Visscher hebben wy 
onder anderen, om redenen daerinne vermeit, serieuselijck gerecommandeert 
dat het bestiael van alle andere eylanden opgesamelt, gelicht, ende opPoulo- 

. ende Rossingijn getransporteert soude werden. Helpt meede sooveel 
gelijck besorgen dese onse ordre haer behoorlijck effect sorteren mach.

Wy connen meede niet nalaten U. E. in ernstige recommandatie te geven 
den voorstant van de vreemde traffiquanten op Banda soodanich te bevoor- 
deren, dat se door civile bejegeningen ende accommodabel tractement tot 
continuatie ende voerder toeneminge geencouragieert moogen werden, in- 
sonderheyt d’ inhabitanten van Key ende Arou, aen welcker vruntsenap ende 
correspondentie Banda ten hoochsten gelegen is, ten respecte van de sagu, 
alderhande timmerhoudt ende andere commoditeyten meer, welcke daer te 
becomen sijn.

Sijt meede verdacht in Banda met alle sorchvuldicheyt te bevoorderen dat 
het placcaet tegen de nooten- ende foelyvervoerders gepubliceert, geaffigeert 
ende ’t selve tegen de transgresseurs van dien promptelijck ter executie ge
stel t werde.

’t Is ignominieus ende schandelijck dat men ’t cleyn vaertuych, by ons in 
Banda anno 1621 gelaten ende dat de Compagnie soo dier is coomen testaen, 
soo leelijck verachteloost heeft, dat het jegenwoordich meest vergaen is. Wy 
ordonneeren ende belasten U. E. precise ordre te helpen stellen ten eynde ’t 
selve in ’t aenstaende beter waergenomen ende in essie gehouden werde, alsoo 

’ de Generale Compagnie tot securance ende bevrydinge van haren staet aldaer 
aen ’t selve ten hoochsten gelegen is.

Naedat U Commissie in Banda volbracht ende ghylieden weder in Amboina 
gekeert sult sijn, sal den oppercoopman Gregorius Cornely, bvaldien devrun- 
den desselffs verblyven aldaer noodich achten omme de directie ende aen- 
clevenden ommeslach van ’tcomptoir aldaer waer te neemen, ende voorts den 
Gouverneur als tweede persoon te assisteren, sich in sulcken gevalle ten dien
ste van de Generale Compagnie aldaer moogen laten gebruyken; ofte soo niet, 
met d’ eerstgaende gelëgentheyt weder herwaerts keeren, omme ons van sijn 
gebesoingeerde mondelingh rapport te doen.

Actum in ’t Casteel Battavia, ad)' 11 December anno 1627.
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21. — AMBOINA.
AEN DEN GOUVERNEUR GORCUM PER DE SCHEEPEN ZUYT-HOLLANT ENDE

DEN ARENT, 11 DEO. 1627.

Onsen jongste, aen U.E. in copie hiernevens gaende, was in dato 27 October 
passato, wekkers inhoude b}' deesen alsnoch confirmeeren.

Desen gaet omme t’accompagneren den oppercoopman Gregorius Cornely 
ende capiteyn Marten Jansz. Vogel, welck wybcyde als onse expresse gecom
mitteerde met de scheepen Zuyt-Hollandt ende den /irév^denvaerts affgevaer- 
dicht hebben, omme in de quartieren van Amboina ende Banda te verrichten 
sulx als haer by onse meedegegeven instructie (waervan wy U. E. de copie 
by desen sijn toeseyndende) geordonneert ende bevolen wert, ende omme 
voorts, achtervolgende d’ ordre van de Seventhiene, in gemelte quartieren by 
der hant te neemen de visite van hare E. gouvernementen, directien, comp- 
toiren ende residentien, conform hare E. instructie daerop beraemt. U. E. ge
lieve te helpen besorgen dat onse ende der Majores goede meininge, voor soo- 
veel U. E. daer aengaen mach, in allen delen punctuelijck haer effect mooge 
sorteeren, U. E. voordel* ten hoochsten recommanderende dese onse Gecom
mitteerde in alles de goede handt te bieden ende noodige assistentie te pres
teren, daer ’t van doen werdt, mitsgaders oock deselve t’ erkennen ende te 
mainteneren in alsulcken eere, digniteyt ende graet als d’ordre van de Be- 
winthebberen in haere gemelte instructie is medebrengende.

Wy hebben in de meedegegeven instructie aen de bovengemelte Gecom
mitteerde de bevoorderinge van verscheyden emportante saecken raeckende 
den welstandt van de Generale Compagnie in de quartieren van Amboina ten 
hoochsten gerecommandeert, ende onder anderen insonderheytd’intreckinge 
van de wijtverspreyde macht aldaer, om redenen in gemelte instructie in ’t 
breede gededuceert. U. E. gelieve deselve te doorleesen ende wel te incorpo- 
reeren, ten eynde onse geïntendeerde maxima haer behoorlijck ende noot- 
wendich effect becomen mach, daerop wy ons volcomentlijck yerlaten.

Alsoo ’t de Generale Compagnie in de presente conjuncture, vermits hare 
sobere gesteltheyt van volck oovergants India ende dat de verwachte secours- 
sen van volck van ’t vaderslant in noodtwendige ende emportante diensten 
elders sullen dienen geemployeert te werden, heel ongelegen ende niet moge- 
lijck is de macht in Amboina, daermede oock de Compagnie aldaer buyten 
alle proportie ten aensien van haren soberen nagelhandel beswaert sit, van 
hier te secoureren, hebben wy met ad vijs van onsen Rade goetgevonden, de- 
wyle door extremiteyt van wapenen ’t gewenschte redres vooralsnoch niet 
t’obtineren is, door supportabelder middel by weege 
saecke t’ onderleggen, ende te sien off men dooi middel van dien, totsoulage-
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ment van Compagnies excessive lasten, een rijck nagelretour soude connen 
becomen, te meer alsoo vertrouwen ’t selve, vermits onse nieuwe en trance in 
’t generale gouvernement, onder solemnele aenbiedinge van alle hulpe, fa
veur, ende adresse aen alle d’ overhooffden aldaer, soo ondersaten als bont- 
genooten sijnde, te plausibiler uytcomst sal sorteren, daertoe U. E. neffens 
onse Gecommitteerde voorsz. alle mogelyke devoiren gelieve aen te wenden.

Wy hebben meede goetgevonden, om de vjoorsz. saecke des te meer te voor
deren, dat onse Gecommitteerde aen gemelte overhooffden op Amboina haer 
eerst alleen, sonder by U. E. ofte yemant van syne E. weegen geaccompang- 
neert te sijn, sullen addresseeren, opdat deselvesonder eenigh misvertrouwen 
ofte achterdencken blvken mooge, gemelte beseyndinge directelijck van ons 
come. Naedat de Gecommitteerde in préparatoire onderhandelingen met de
selve getreden sullen sijn, sal U, E. ofte die U. E. goetvinden mocht daertoe 
te committeeren, de vordere affhandelinge van saecken mogen byweesen, ende 
achtervolgende onse instructie met toe ofte affdoen, na dat vertrouwt wert ons 
ooghmerck meest gefuciliteert ende tot ’t gewenschte progeres sal connen 
gebracht werden, alle behoorlijcke vlijdt ende naersticheyt helpen aenwenden, 
waeraen de Generale Compagnie een oovertreffelijcke dienst ende U. E. by- 
sondere eere sal geschieden.

Omme de levrantie van nagelen aen de Nederlantsche Compagnie alleen 
des te meer bevoorderen, hebben wy connen goetvinden van onsen soberen 
voorraet van comptanten alhier noch 8000 realen van 8en in spetieaff te steken 
ende met dese gelegentheyt derwaerts te beschicken. U. E. sy ten hoochsten 
gerecommandeert, soo by weege van dese comptanten als die voor deesen 
derwaerts gesonden en daer van outs noch resterende sijn, gelijck meede voor 
cleeden, een rijck nagelretour in handen te becomen. Sonderlingen dienst sal 
de Compagnie daeraen geschieden. Laet niet nae, gelijck in onsen vorigen 
mede gelast hebben met d’eerste gelegentheyt ons goede partye nagelen 
vooruyt toe te seynden.

Laet meede niet nae de culture van landen ende aenplantinge van alder- 
hande vruchtdragende boomen, welcke tot groote verachteringe van Com
pagnies staet aldaer tot noch toe schandelijck verachteloost ende versuymt 
sijn, soo haest doenelijck in ’t werck te stellen.

Weest meede niet versuymich d’ ordre welcke wy op de voltreckinge van 't 
nieuwe hospitael aldaer in onse instructie aen de Gecommitteerde gegeven 
hebben, in allen deelen preciselijck naer te coomen.

By d’ ïntreckinge van de wijtverspreyde macht op voorverhaelde wyse, sal 
de generale visite van de honies, gelijck die genaempt werdt, vooreen tijtwel 
moogen geexcuseert blyven, alsoo doch de Generale Compagnie daerbywey- 
nich avantagie op den vyandt behalen can, uyt oorsaecke de beschryvinge van
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alle de hoofifden gemeenelijck een maent a twee de geïntendeerde exploïcten 
voorgaet, ende ondertusschen werden de disseynen gemanifesteert ende ont- 
deckt; derhalven sult ghy soodanigen visite voortaen naerlaten, ende uyt de 
ingetrocken ende geünieerde macht een proper lichaem formeeren, om ’t 
selve soo nu ende dan op ’t onversienste met correcorren op den vyandt met 
sekerder hope van avantagieus succes uyt te setten. Wy gelasten U. E. onse 
ordre in desen meede preciselijck nae te coomen.

Den 6 November passato hebben van hier recht door naer de Molucquerp^ 
/ . affgevaerdicht ’t jacht Texel, daermeede oovergegaen is den commissaris 

Gilles Zeys, omme den Gouverneur Lefebvre, op sijn iterative instantien tot 
verlossinge, onder titel ende in qualité van presedent tot naerder ordre van 
hier te vervangen. Godt geve syneE. soo wichtigen employement ten meesten 
dienste ende welstandt van de Generale Compagnie in gemelte quartieren 
ende syne bysondere loff ende eere mach waerneemen ende uytvoeren.

Met onse ende des kerckenraets goetvindinge alhier gaet met ’t jacht den 
Ar ent der waerts met s)’ne huysvrouwe ende familie Wouter Melchiorsz. omme 
’t predickampt in Amboina meede waer te neemen ende te bedienen, een per
soon van stichtelijck leven ende dien Godt met goede gaven, sooveel ons ende 
de gemeente alhier alsnoch gebleken is, begaeft heeft. Wy recommanderen 
U. E. denselven met Christelyke lieffde te ontfangen ende in behoorlijcke acht- 
baerheyt, gelijck persoonen van sulcken bedieninge betaemt, te maintineren, 
ende hem voorts tot bevoorderinge van de scholastique saecken aldaer de 
helpende hant te bieden, voor sooveel nae gelegentheyt van tijt, plaets ende 
volck met vrucht ende stichtinge geschieden can.

In ’t Casteel Battavia, ady 1 len December anno 1627.
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22. — BANDA.
AEN DEN PRESEDENT VISSCHER ENDE DEN RAET PER ’T SCHIP ZTJYT* 

HOLLANDT, 11 DEC. 1627.

Dese gaet omme ’taccompangieren den oppercoopman Gregorius Cornely 
ende capiteyn Marten Jansz. Vogel, welcke beyde wy als onse expresse Ge
committeerde met de schepen Zuyt-Hollandt ende den Arent naar Amboina 
ende Banda affgevaerdicht hebben omme in de respective quartieren aldaer 
te verrichten sulx haer by onse meedegegeven instructie (waervan wy U. E. 
de copie by deesen sijn toesendende) geordonneert ende bevolen wert, ende 

voorts, achtervolgende d’ordre van de Seventhiene, in d’een ende
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d'ander plaetseby der handt te nemen de visite van hare E. gouvernementen, 
directien, comptoiren ende residentien, conform hare E. instructie daerop 
beraemt. U. E. gelieve te helpen besorgen, dat onse ende der Majores goede 
meyninge, voor sooveel U. E. daer aengaen mach, in allen deelen punctuelijck 
haer effect moge sorteren. U. E. voorts ten hoochsten recommanderende 
dese onse Gecommitteerde in alles de goede hant te bieden ende noodige 
assistentie te presteren daer ’tvan doen wert, mitsgaders oock deselve t’er
kennen ende helpen mainteneren in alsulcken eere, digniteyt ende graet, als 
d’ordre van deBewinthebberen in hare gemelte instructie is medebrengende.

Wy hebben in de meedegegeven instructie aen de bovengemelte Gecom
mitteerde de bevoorderinge van verscheyden emportante saeke raeckende 
den welstand! van de Generaele Compagnie in Banda teil hoochsten gere- 
commandeert, ende onder anderen insonderheyt de verslofte fortificatie tot 
noch toe op Lonthor. U. E. houde de goede hant aen ten eynde deselve, ge- 
lijck mede soo ’top eenige andere plaetsen nodich sy, soo haest doenlijck, tot 
meerder securance ende bevrydinge van des Compagnies staet aldaer, haer 
behoorlijckende nootwendich effect sortere. Wy recommanderen U. E. onse 
meedegegeven instructie aen gemelte Gecommitteerde, gelijck rneede d’in- 
structien, extracten ende bescheyden U. E. op sijn vertreck van hier mede
gegeven, wel te doorleesen ende incorporeren, ende ’t geene in d’een ende 
d’ander geordonneert ende bevolen wert, met Uwe induslrieusheyt ende vlijt 
sooveel mogelijck te helpen bevoorderen, waerop ons verlaten.

In ’tCasteel Battayia, a$y 11 December anno 1627.

23. — INSTRUCTIE
VOOR DEN LICENTMEESTER JAN VAN HAZEL, GA ENDE MET DE ELUYT DE 

MACQUEREEL NAER BANTAMJGEACCOMP ANGIEERT MET D’OPPER-
coopliedeüTmIrinus botrussen ende gerrit

BROECICMANS, 14 DEC. 1627 ?

Alsoo wy t’sedert de possessie van ’t Coninckrijck van Jacatra metBantam 
tot noch toe in hostile termen geseten hebben, ende nae"verscheyden vrucht- 
loose beseyndingen van tijt tot tijtderwaersgedaen, onseenigen tijt herwaerts 
door den persoon van Simsuan aengedient ende versekert is de groote ge- 
neychtheyt, welcke den coninck van Bantam tot accoord ende vrundelyke 
handelinge met ons soude hebben, gelijck ’t genouchsaem blijckt aen ’t con- 
tinueel pepertransport vandaer tot Batavia, soo is het dat wy goedt gevon
den hebben U. E. persoon met de fluyt de Macquereel derwaerts te commit
teren, om te onderstaen off men by weege van vruntlijcke aenspraecke tot
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reconcilitatie ende eenparicheyt in ’t aenstaende soude connen voorderen.
Voor Bantam gearriveert sijnde, snit by den Pangeran audiëntie doen ver- 

soecken ende, die geoptineert hebbende, syne Majesteyt aendienen hoe wy 
eenige weken geleden van Nederlant hier wederom gearriveert sijn ende 
andermael ’t generale gouvernement van India aenvaert hebben, daer voorts, 
met behoorlijcke complementos ende onder solemnele aenbiedinge van alle 
hulpe, faveur ende addresse, byvoegende hoe wy dadelijck op onse aen- 
comste alhier genegen geweest sijn (gelijck daervan met Simsuan gedurende 
desselffs aenweesen alhier verscheyden discourssen gehad hebben)eene be- 
seyndinge aen syne Majesteyt te doen omme denselven te besoecken, be
groeten ende in syne regieringe langhdurich geluck ende prosperitevt te 
wenschen, doch dat sulcx door verscheyden wichtige occupatien, vermits 
onse nieuwe aencomste ende ’t vertreck van onsen predecesseur, tot noch toe 
niet gevoechelijck heeft connen geschieden, ’twelck alsnu niet langer hebben 
willen uytstelien; ende dat wy dienvolgende Uwen persoon goetgevonden 
hebben ten voorigen fyne derwaerts affte vaerdigen, metalsulcken schencka- 
gie, als ghy by neffensgaende memorie, soo aen dePangoran selffs, als andere 
grooten tot Bantam specifice sult [sien] gestelt [te] sijn, excuserende op 
d’overleveringe van dien by d’ een ende d’ander degeringheytvan deschen- 
ckagie, ende dat wy niet sonderlings, hare Majesteyt (Excellentie) waerdich, 
van Nederlandt mcedegebrocht hebben.

Naedat de requisite complementos ende d’overleveringe van de schencka- 
gie in voorverhaelde maniere sal wesen gedaen, sult ghy van voorder pro
poosten desisteeren ende een weynich tijts affwachten o ff oock van den Pan- 
goran, ofte yemant synentweegen, hierop eenige motie ofte ondersoeck van 
voorder bootschap ende last onsentweegen sal werden gedaen; ende ingevalle 
sulx conform dit ons voorstel uytvalt, ofte soo niet, sult ghy evenwel van selffs 
naer een wyle stilswygens voortvaren ende syne Majesteyt aendienen hoe 
wy van herten wenschten d’oude vruntschap ende mutuele correspondentie, 
welcke soo lange jaren tusschen die van Bantam ende de Nederlantse Com
pagnie onderhouden is geweest, eenmael in vorige stant mochte herstelt ende

:

soodanich gerestabilieert werden, dat de reciproque offentien ende onder
linge hostile attentaten op d’een d’anders ondersaten in toecommende ces- 

ende nagelaten mochten werden; daerby voegende dat versoecken syneseren
Majesteyt ordre gelieve te stellen, naer desen by niemant meer onder syne 
jurisdictie ende regieringe staende tegens ons )'ets nadeelichs mochte geat- 
tenteert oft voorgenomen werden, gelijck meededatsulxophooge penaliteyt 
geinterdiceert ende verboden, [ende] teegen de transgresseurs van dit sijn 
mandaet parate executie in ’t werck mochte gestelt werden; dat wy van onser 
syde ten hoochsten gewillich ende bereyt sijn in toecommende daerinnesoo-
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danich mede te versien, dat syne Majesteyt ende alle de grooten tot Bantam 
ten reguarde van dien buvten reden van clachte sullen gehouden werden.

Deseaenspraecketotafflegginge van alle hostile ingenomentheden in voor- 
verhaelde termen aldus gedaen sijnde, sult voordel* aentreeden ende onsent- 
weegen op’t vruntlijckste versoecken 1), dat alle oude vrunden ende goede na
buren toestaet tot voorderinge van de mutuele commercie onse ondersaten 
ende gesetenen welcke derwaerts tendeeren mochten om haren handel te 
dry ven een vreedige ende ongemolesteerde in- ende uytganck tot Bantam 
onder syne coninclyke saveguarde ende protectie gelieve te gedogen ende 
toe te staen, daer voorder byvoegende, hoe wy tot cincere ende oprechte op- 
servance van soo billicken saecke, tot prosperiteyt ende welstandt van elck- 
anders gemeene beste, van gel ij eken ten reguarde van de Bantamse coop- 
lieden, welcke Battavia mochten comen besoecken, van herten genegen sijn.

Ingevalle U by den Pangoran (’twelck niet meenen) ofte by yemant anders 
van synentweegen onder den duym affgevraecht mochte werden, ofte de 
Nederlanders niet van meyninge sijn, gelljck d’Engelsen daer opnieuws te 
comen resideren, een huysinge te rechten, sult U op dese motie niet voorder 
bloot geven, alleene simpelijeken antwoorden by sooverre ghy seecker waert 
sulx met ’sconings permissie soude mogen geschieden, dat daervan aen den 
Gouverneur Generael tot Batavia rapport doen soudet.

Vangelykenof ’tgebeurdeden Pangoran sich verclaerdegenegen teweesen, 
Bantam voor alderhande natiën, soo Europische als Orientische sonder ex
ceptie te openen, omme quansuys van tersvden eens t’ ondertasten hoe sulx 
by ons soude verstaen werden, sult mede verdacht werden daerop niet voor
der te dienen, als dat den Gouverneur Generael, omme syne goede genegent- 
heyttotequitabel accoordtende verdrach in ’taenstaendete bethoonen, alsnu 
vooreerst aen d’Engelsen een vredigen ende ongemolesteerden toeganek 
derwaerts gedoocht ende toegestaen heeft, ’twelck anders buyten onse toe- 
latinge ende consent niet had de connen geschieden , maer wel beletten 
moogen, gelijck men wellicht nae deesen noch genootsaect soude moogen 
werden te doen, byaldien d’ Engelsen soo quaden cours ende gangen, tot 
mercklyke prejuditie van de Nederlantse Compagnie, onderleyden tegaeu, 
als in voortyden gedaen hebben, daervan ’tcontraryc verhopen; daer voorts 
byvoegende dat ghy den Gouverneur Generael ’tselve rapporteeren sult ende 
oock voor seeker houdt, daerinne by syne E. soo gedisponneert sal werden, 
datter een gemeen welgevallen op te volgen staet, gelijck syne E. tot een in- 
leydinge van dien alrede precise ordre gegeven heeft, geen Bantamsche vaer- 
tuych meer door d’ onse aengetast ofte beschadicht sal werden, ende dat

:
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s*) Het vervolg der alinea is corrupt, maar de bedoeling niet twijfelachtig.
.
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d’ onlangs geschiede aenhalinge van praeuwen tegen ende buyten syne E. 
ordre ende kennisse toegegaen is, hebbende ooversulx alrede geordonneert, 
aen d’eygenaers van d’aengehaelde goederen prompte restitutie derselver 
geschiede.

U. E. sal sich niet verhaesten om van Bantam te scheyden ende herwaerts 
te comen, maer sult U met alle gelegentheyt by d’ een ende d’ ander soo veel 
mogelijck informeeren wat d’Engelsen tot Bantam sijn doende, hoe den co- 
ningh ende andere t’ onswaerts genegen sijn, wat peeper noch tot Bantam is 
ende tot wat prijs die te becoomen sy, wat tol datterbetaelt wert, watquantité 
peeper de boomen die noch in esse sijn jaerlijx opbrengen connen, gelijck 
meede in wat termen die van Bantam met den Mataram staen, ende ons met 
d’ eerste gelegentheyt van alles advyseeren, ’t sy met praeuwen offscheepen, 
opdat by voorvallende occasie naerder advijs van ons voor U vertreck van- 
daer becoomen moocht.

Alsoo wy den advocaet-fiscael, volgens onse ordre jongst derwaerts gege
ven jegenwoordich op de wachthoudende scheepen voor Bantam de vlagge 
voerende, alle uren vandaer te gemoet sien, vinden wy gcet, dat Sr van Hasel 
op sijn aencomste in cas van des fiscaels vertreck, ofte soo niet, soo haest die 
vertrocken sal wesen, in desselffs plaetse de preseance in den Raet hebben 
ende de vlagge van de groote stenge voeren sal; ordonneeren ende bevelen 
ooversulx by desen wel expresselijck allen oppercooplieden ende andere re- 
spective ooverhooffden ende mindere dienaers, jegenwoordich op de scheepen 
voor Bantam liggende ende nae deesen noch te comen, gemelten van Hasel, 
gedurende sijn aenweesen aldaer, voor haer opperhooft aen te nemen, t* er
kennen ende gehoorsamen.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 14 December 1627.

24. — MOLUCQUEN.
AAN DEN GOUVERNEUR LEFEBVRE PER ’T SCIIIP ORANOE, 27 DEC. 1627.

Hiernevens gaet copie van onsen jongsten, in dato 27 October met ’t jacht 
Texel aen U. E. gesonden, wekkers inhoudt wy alsnoch confirmeeren.

Tsedert gemelte Texels depesche sijn wy altoos genegen geweest ende 
hebben daeroover metten Raedt diverse communicatien gehouden, omme 
de Molucquen noch met twee scheepen te secundeeren, doch heeft daerop 
vermits onse presente schaersheyt van volck ende schepen tot noch toe geen 
finael arrest connen genomen werden. Ondertusschen staende dit beraet,
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hebben voor de tweede beseyndinge naer Amboina ende Banda met de ge- 
eyschteprovisien endenootlicheden den 12 deeseraffgevaerdicht descheepen 
Zuyt-Hollandt ende den Ar ent. Godt wilse in salvo geleyden.

Met gemelte schepen hebben wy als onse gecommitteerde tot bevoorde- 
riuge van verscheyden emportante diensten, raeckende den welstandt van 
Compagnies affairen in de quartieren van Amboina ende Banda, affgevaer- 
dicht den oppercoopman Gregorius Cornely ende capiteyn Marten Jansz. 
Vogel, met expresse last ende ordre, achtervolgende haer medegeven instruc
tie, omme de wijtverspreyde garnisoenen over de quartieren van Amboina, 
’t welk doch buyten onse ordre geschiet is, weder in te trecken, ende voorts 
te onderleggen wat tot beslechtinge der geresene onlusten ende misverstan
den met die van Hittoe, Loehoe, Combello ende consoorten, gelijck meede 
tot beter levrantie van nagelen ende voorcominge van ’t vervoeren derselver 
in ’t aenstaende, by wege van vruntlyke aensprake ende behendige handelinge, 
devvyle door extremiteyt van wapenen ’t gewenschte redres in de jegenwoor- 
digeconjuncture nietvermoogen te vorderen, sullen connen te weegebrengen, 
ende omme voorts te sien off sy aldaer in préparatoire onderhandelinge van 
limitscheydinge tusschen ons ende den Ternataen op onse ende des conings 
van Ternaten approbatie soude connen geraecken, welck poinct van schey- 
dinge, als sijnde van grooten gewichte, wy U. E. gesamentlijck by deesen re- 
commandeeren ende bevelen, als van uselven ende niet uyt onsen laste, over 
de hant by den conïnck ende synen Rade tot weeringe ende voorcominge van 
vordere onlusten in ’t aenstaende aldaer meede te bevoorderen, als eenich- 
sints mogelijck wert, gelijck meede dat den coninck gelieve ordre te stellen, 
ons in toecomende geene nagelen meer van Macqian nochte van de custe van 
Ceramontvoerdt werdt, opdat den GouverneurGenerael t’avondtofte morgen 
by accressement ende toeneminge van voorder misverstanden niet genoot- 
saeckt werde, harde remedie tegen haer in ,t werck te stellen. Wat voorder 
ordre ende last wy gemelte gecommitteerde gegeven hebben, ende wat onse 
meyninge desen allen aengaende sy, sullen U. E. by nevensgaende copievan 
instructie breeder connen vernemen, ende voor sooveel U. E. aldaer aengaet 
u nae deselve mede moogen reguleren.

I
1

Wy hebben meede een wijl tijts in bedenckinge geweest oft niet voorder- 
lijck ware, van gelijcken eenige gecommitteerde van hier directelijck aen syne 
Majesteyt van Ternaten te seynden, omme met denselven in provisionele on
derhandelinge tot pacificatie ende afflegginge van alle misnoegde ingeno
men theden te treden, dan alsoo wy van opinie sijn ’t aenstaende 
eenige gesanten van Ternaten selffs ten dien fyne alhier verscheyden sullen 
hebben, om soo emportante saecke met al te grooten graecheyt 
syde niet te verhaesten, ’t selve voor

mousson

van onser
dees tijdt noch niet connen goetvinden,
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te meer alsoo vertrouwen, de gesanten hier verscbynende, de saecke advan- 
tagieuser ende plausibeler succes te sullen sorteren.

Dese gaet met ’t schip Orangen, welck wy goetgevonden hebben, U. E. 
vooreerst oover Amboina met het mancquerende aen U. E. van coopman- 
schappen ende provTsien-toe te seynden, uytgesondert den rijs 
alznoch niet goetvinden t’ ontblooten, te meer dewyle de Molucquen daervan 
noch redelijck versien bleven, ende de verwachte secourssen van Siam ende 
elders noch niet ingecomen sijn.

Dit schip gaet gemant met 75 coppen, te weeten 60 varent volck ende 15 
soldaten, sijnde sooveel als van onse presente schaersheyt van volck hebben 
moogen derven; derhalven sullen U. E. ’t uytgediende volck aldaer onder 
redelijcke verbeteringe tot langer continuatie sien te bewegen, ende die daer- 
toe niet verstaen connen, soo met dit als ’t vooraff gesondene volck met Texel 
verlossen moogen.

Volgens de becomende advysen van Teyouhan ende Jappan is ’t niet apa- 
rent dat de Molucquen dit mousson eenige notabel secours van Manilha te 
verwachten hebben, alsoo den Spangiaert alle syne macht geseyt wert op te 
samelen, omme op Teyouhan een enterprinse voor te nemen, waeroover oock 
genootsaeckt werden onse macht soo dicht byeen te houden als eenichsints 
sonder prejuditie van ordinary handelplaetsen sal connen geschieden, omme 
d’onse in Teyouhan tegen d’invasien ende hostile attentaten van de Span- 
giaerden ende Portugiesen, byaldien eenige voornamen, des te vigoureuser te 
mogen assisteren, daer noch by comt de vreese welk men voor de Chineese 
roovers is hebbende, die geseyt werden hun met 400 oorlogsjoncken ende 60 
a 70.000 coppen op de custe t’ onthouden ende alles onveyl te maecken.

Nae de geruchten loopen, soude van Manilha ’t voorleeden jaer een ar- 
made van 3 galioenen, 6 fregatten, 2 galleyen ende 12 wanckans, t’samen 
gemant met 500 Spangiaerden ende 11a 1200 Papangers, naerFormosa uyt- 
geset sijn geweest, daervan niet meer als een galioen, 6 fregatten, een galey 
ende 5 a 6 wanckans aen ’t O. N. O. eynde van ’teylandt aengecomen waren, 
ahvaer in een baey souden begost hebben te fortificeeren, sonder dat noch 
veele verricht ofte yets op de onse hadden connen voornemen, vermits wel 
250 Spangiaerden gestorven ende ’t resterende volck meestal aen de water- 
sucht impotent waren. In September passato waren langsT riff van Teyouhan 
in ’t gesicht van d’ onse twee galeyen gepasseert, die naer Pehou ende van
daar voorts na haer eylandt aen ’t O. N. O. eynde van Formosa liepen. Door 
swackheyt ende sober gesteltheyt van volck hadden d’ onse van gelijcken op 
den vyant niets connen voornemen.

Door gevangenen van Macassar over de Molucquen becomen, hadden 
d’ onse in Teyouhan mede verstaen, dat d’ ervarentste ende cloeckste soldaten

, waervan ons
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ende bootsgesellen uyt de Molucquen gelicht ende naer Manilha gebracht 
waren om op ’t geïntendeerde exploict naer Formosa gebruyckt te werden, 
ende dat dienvolgende den vyantaldaer van volck soo swack ende onvoorsien 
bleeff, dat hare galleyen aen de wal moesten houden. Wat hiervan sy, sullen 
U. E. daer best ervaren, ’t Gaet in alle geval seeker, dat den Spangiaert aen de 
behoudenisse van de Chineeschen handel vry wat meer als aen de Molucquen 
gelegen is, ende ooversulx wel apparent, dat syne meeste macht vooreerst 
naer Formosa sal wenden, alsoo by lange ervaringe doch wel geleert heeft, 
dat met gewelt in de Molucquen niet veel advantagie voor hem te behalen sy. 
U. E. gelieve den coningh van Ternaten ende syne Raden in ’t wijdt ende 
breet voor te houden ende t’ontleeden, wat een notabel soulagement ten re- 
guarde van de Spaensche macht de Molucquen by onse vygoreuse uytrus- 
tinge, naer de Custe van China van tijt tot tijdt gedaen, commen te gevoelen, 
ende dat haer oversulx wel gerust behooren te stellen, al is het dat wy de 
Molucquen met soo veele schepen nietassisteeren als wel gaernesien souden, 
sijnde ons onmogelijck het ooveral t’ evens te connen waernemen.

Alsoo ’t jacht Texel een van de defensibelste ende bequaemste jachten is, 
welcke de Compagnie jegenwoordich in India is hebbende, sullen U. E., ge- 
lijck in vorigen mede gerecommandeert hebben, ons ’tselve op ’tspoedichste 
oover Amboina laten toecomen, om daervan noch naer Teyouhan gedient te 
mogen werden.

Hiernevens gaet andermael in copie de deductie by de Generale Compagnie 
in Nederlant uytgestelt, beneffens eenige artijckelen ende stucken onder 
A. B. C. aengaende haer proces tegen de Magellanise Compagnie. U. E. sy 
andermael op ’t alderhoochste gerecommandeert ende bevolen alle moge- 
lijckedebvoiren aen te wenden in ’t opsoecken van alle nootwendige blij eken 
ende bescheyden desen rakende, omme aen de Compagnie met d'aenstaende 
retourschepen anno 1628 noch oovergesonden te moogen werden, om re
denen in onsen vorigen verhaelt.

Nae d’advysen welcke alsnoch van Teyouhan verwachten, [sullen] ons in 
de beseyndinge van noch een schip a twee naer Amboina ende de Molucquen 
reguleeren, soodat U. E. by deesen daervan niet seekers connen advyseeren.

Den 17 ende 21 deeser zijn hier van Teyouhan ende Japan successive wel 
aengecomen de scheepen Erasinus ende de Vreede [met] 840 picol rouwe Chi- 
neese syde, waeroovergeresolveert hebben ’t schip Vyanen primo January toe- 
commende met 400 picol syde naer ’t vaderslant aff te vaerdigen, omme de 
Majores tegen hare excessive lasten met soulageabele retouren sooveel 
gelijck te verlichten, gelijck meede om deselve tot fournissement van requisijt 
capitael tot vigoureuser vervolgh van dien advantagieusen handel in ’t aen- 
staende te animeeren.

moo-
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Naer ons devrunden van de Gust Choromandel advyseeren, soude het met 
den cleedenhandel aldaer dit jaer, vermits mancquement van capitael, seer 
sober uytvallen, soodat U. E. sich in ’t opsamelen van nagelen met de ge- 
sondene cleeden, soo nu als voordeesen met Texel, beneffens de comptanten, 
op ’tgevoechlijckst tot naerder ontset sal moeten behelpen, alsoo om voor- 
verhaelde reden met volgende beseydinge geene cleeden meer vermoogen 
sullen derwaerts te beschicken.

In ’tCasteel Battavia, ady 27cn December anno 1627.

125. — AMBOINA.
AEN DE GOUVERNEUR GORCUM PER OEANGE, 27 DEC. 1627.

«
De nevensgaende is copie van onsen jongsten, in dato 11 December per de 

schepen Zuyt-Hollandt ende den Ar ent aen U. E. geschreven, wekkers ïn- 
houde by deesen alsnoch confirmeeren.

Dese gaet met ’t schip O range, welckewy goetgevonden hebben, metdege- 
eyschte provisien ende coopmanschappen oover Amboina naer de Molucquen 
te seynden, omme byaldien U. E. ende den Raet oordeelen ’t selve aldaer ten 
dienste van de Compagnie noodich van doen te weesen, een maent ofte twee 
tot het verloop van ’t mousson oover behouden, ofte soo niet, omme door den 
gevoechlijcksten wech naer de Molucquen metten eersten gedepescheert te 
werden.

Soo haest het jacht Texel van de Molucquen aldaer verschijnt (’t welck wy 
aen den Gouverneur Lefebvre serieuselijck gerecommandeert hebben in ’tal- 
dereerste van ’t mousson oover Amboina tedepescheeren) sal U. E. niet naer- 
laten ’t selve met de gereede nagelen op ’t spoedichste voorts herwaerts aen 
aff te vaerdigen, ten eynde ’t selve onder anderen tot assistentie van d’ onse 
in Teyouhan noch tijts genouch mach gebruvekt ende derwaerts gesonden 
werden, alsoo ’t een van de defensibelste ende suffisanste jachten is, welke de 
Compagnie jegenwoordich in India is hebbende, ende dienvolgende in de 
jegenwoordige conjuncture, dat den Spangiaert het soo dapper op Formosa 
schijndt gemunt te hebben (gelijck U. E. by neffensgaende copie van onse 
missive aen den Gouverneur Lefebvre naerder sal connensien)seerwel te passé 
comen sal. VVeest hierinne toch niet versuymich. Overtreffelyken dienst sal 
de Compagnie daeraen geschieden.

U. E. laete mede niet nae achtervolgende den teneur van de medegegeven 
instructie aen onse Gecommitteerde, te weeten den oppercoopman Gregorius 
Cornely ende capiteyn Marten Jansz.

<

Vogel, de saecken in Amboina met alle
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mogelijcke vlijdt ende naersticheyt te helpen dirigeren ende beleyden, ten 
eynde onse gewenschte maxima aldaer in allen deele haer behoorlijck ende 
nootwendich effect mach sorteeren.

Na d’ advysen welcke alsnoch van Teyouhan verwachten, sullen ons in de 
beseyndinge van noch een schip a twee naer Amboyna ende de Molucquen 
reguleren, soo dat U. E. by deesen daervan niet sekers connen advyseren.

In ’t Casteel Battavia, ady 27cn December anno 1627.
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26. — AEN DEN HEER GEN ERA EL PIETER DE CARPENTIER

PER 'T SCHIP VIANEN, 6 JAN. 1628.
\

U. E. spoedich succes in ’t passeeren van de s tra te Sunda met de gantse 
vloote is ons aengenaem geweest te verstaen. D’ Almogende gelieve deselve 
voorts ter gedestineerder plaetse in salvo te geleyden.

Omme de Heeren Majores tegen hare excessive lasten met soulageable 
retouren soo veel mogelijk te verlichten, gelijck mede om deselve tot fournis- 
sement van requisite capitalen, volk ende scheepen in de jegenwoordige con- 
juncture, daer over gants India om d’ een ende d’ander ten uyttersten be- 
noodicht sijn, te animeeren, ende aen te maenen, hebben niettegenstaende 
verscheyden emportante obstante consideratien in onse generaele missive 
gemoveert, goetgevonden U. E. vlote dit schip Vyanen na te seynden, op 
hope dat het noch by spoedich succes van voyagie U. E. aen de Cabo ofteSt. 
Helena soude moogen beloopen.

Omme prolixiteyt in desen te eviteren, gelieve U. E. eene van onse generale 
missiven aen de Majores geconsingneert, te openen, ende na gedane lecture 
deselve onder U.E. cachet weder te sluyten. Wat tsedert U.E. vertreck soo 
hier op Battavia als verscheyden andere quartieren van India, daervan ons 
d’ advysen geworden sijn, gepasseert is, wert daerinne altsamen in ’t breede 
geschreven, waeraen ons dienaengaende gedragen.

Alsoo U. E. kennelijck is in wat een benoodichde ende machteloose posture, 
soo van volck, geit, ende scheepen, de staet van de Compagnie jegenwoor- 
dich sy, willen U. E. op ’talderserieustegerecommandeertende versocht heb
ben, by de Majores de goede hant aen te houden, ten eynde hare E. eenmael 
mogen opgewekt werden, om ons naer den eysch met een groote somma 
gelts ende goede macht van volck ende scheepen op alderspoedichste te se- 
coureren, sonder dat haer E. eenige benigne interpretatien plaetse gelieve te 
geven, van dat de noodt soo groot niet soude wesen, offdatdesaecken plausi- 
biler succes, als wy duchten, sullen sorteren, ende dat se daerop oorsaecke
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nemen ’t nootwendich soulaes ende hulpe langer, totdat het eyndeling te laet 
mocht werden, te differeren.

In ’t Casteel Battavia, ady 6en January anno 1628.

27. — ORDRE
VOOR DEN E. COMMANDEUR GERRIT FREDERICKSZ. DE WITT ENDE DEN 

RAET VAN ’T SCHIP YYANEN GAENDE VAN HIER NAER ’T P ATRIA,
6 JAN. 1628.

Alsoo de Generale Compagnie aen de spoedige overcomste van dit schip, 
soo ten aensien van ’t retour als d’emportante advysen met ’t selve gaende, 
seer veel gelegen is, belasten wy U de reyse soo seer te voorderen als emmers 
doenlijck sij.

Weest altijt slachvaerdich, maer insonderheytcomende omtrent de Vlaem- 
se eylanden, omme van de zeeroovers, openbare vyanden, als geveynsde vrun- 
den, ongewapent niet schielijck oovervallen te werden, maer dat deselve tot 
allen tyden prompte resistentie mocht bieden, soo U d’een off d’ ander on- 
voorsiens overquam.

Alsoo de Seventhiene om verscheyden respecten goetgevonden endedien- 
volgende by hare E. missiven tot noch toe successivelijck geordonneert ende 
bevolen hebben, dat de naer huys gaende scheepen d’ Azores, de bancke van 
Terraneuff oft de hoochte van ’t Canael in de maenden May, Juny, July tot 
half Augusty aen boort crygende, bewesten Irlandt ende by Noorden om naer 
Hollant ofte Zeelant.daer de scheepen geconsingneertgaen,hare reysesouden 
vervoorderen, soo is ’t dat wy Ubydeesen mede wel expresselijck ordonneren 
ende belasten U met voorsz. ordre van de Majores in allen delen te confor
meren, ende in voorsz. tijt op onse landen comende, achter Engelandt om te 
loopen, tegen alle periculen van droochten, dippen, lant, sandt ende alle 
andere zeenooden goede acht nemende.

Tot een behulp geven wy U meede een caerte om by Noorden Schotlandt 
om te seylen, waernaer ghy U in ’t gemelte vaerwater eenichsints sult hebben 
te reguleren.

Ende opdat gedurende de reyse behoorelijck eenicheyt ende ordre onder
houden werde, hebben wy goetgevonden het oppergebiet ende commande- 
ment oover dit schip ende de medevarende persoonen te bevelen aen den E. 
Gerrit Frederixz. de Witt als commandeur, omme den Raet te beroepen, in 
denselven continuelijck te presideren, ende voorts met advijs van denselven 
te versorgen sulx als tot meeste voorderinge van ’t voyagie sal strecken.

Den Raet van dit schip sal bestaen ende haer stemmen hebben als volght:
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Ordre, 6 Jan. 1628.

Gerrit Fredericksz. de YVitt, commandeur; Abraham du Bois, schipper; 
Pieter Dircksz., oppercoopman; Daniël Wolff, luytenant; .... 1), ondercoop- 
man;.. ..1), opperstierman;. . . . 1)> hoochbootsman.

Eyndelinge belasten ende bevelen U. £. ingevalle ghy by spoedich succes 
van voyagie, dat Godt geve, de vooraff gesondene vlote onderwegen ’t sy aen 
de Cabo off Ste Helena quampt te betoopen, alsdan voort naer te comen ende 
t’achtervolgen soodanigen instructie, ordre ende last, als U by d’E. heer Gene- 
rael Pieter de Carpentier tot voorderinge van ’t voyagie, meeste ruste, ende 
welstandt van de vloote sal werden gegeven.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 6en January anno 1628.
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I 28. — JAMBI.
AEN DEN OPPERCOOPMAN CORNELIS VAN DER HOE FF PER DE FLUYT/ 

u, 'ft DE MACQÜEREEL, 9 JAN. 1628.

Tsedert onsen jongsten in dato 11 October met Medenblick 2) sijn ons ver- 
scheyden Uwer missiven wel geworden, te weeten een van primo November 
per Arnemuydeny een ander van 24 dito met Beverwijck ende de Hacs, de 
derde van 14December per d’Engelsen Coster^ ende de jongsten van 17cn dito 
per ’t jacht Victoria, by alle welcke wy ’t succes in Compagnies affairen ende 
eenige voordere novos aldaer seer wel verstaen hebben, waerop U. 1. oock door 
d’heer van Diemen met d’Engelse CJiristoffel ondertusschen ’t noodige ge- 
adviseert is.

Dese gaet met de fluytde Macquereel, waarmede U. 1. wert toegesonden een 
cargasoen van ƒ3618 — 0 — 8, bestaende in 63 packen cleeden, met noch 
4000 realen van 8en in spetie daertoe, sijnde sooveel als van onse presente 
schaersheyt van d’ een ende d’ander hebben connen afsteecken ende derven. 
U. 1. mach vry rekeninge maecken, dat het ons onmogelijck sal wesen, soo- 
lange van ’t vaderland!, Choromandel ende Suratte geen ontset becomen, 
nae deesen yets meer naer Jamby te seynden, al waer ’t oock om noch soo 
plausibilen occasie; derhalven sal U. 1. d’een ende d’ander niet licht uyt te 
hant werpen, maer wel mesnagieren, ende in de jegenwoordige conjucture, dat 
U d’Engelsen by mancquement van capitael geen hinder in den opcoop
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*) Niet ingevuld.
*) Deze was nog van de Carpentier, en is derhalve niet in ons werk opgenomen.
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connen bieden, voor deselve goede quantité peper, ende dat goeden coop, sien 
te pro cureren.

Gemelte fluyt sal U. 1. ter eerster gelegentheyt volladen weder herwaerts 
aen affvaerdigen ende soo wel de peper welcke na desselffs affladinge aldaer 
noch o verblijft, als die noch naderhant daerenboven soude mogen geprocu- 
reert werden, met eenige der jachten van de cruyssende vlote in 't vaerwater 
van Malaccaons tsijnder tijt laten toecomen, daerbeneffens verdacht wesende 
een suffisant jacht van gemelte vloote aldaer te behouden, soo tot inladinge 
van peper als omme Compagnies comptoir, volck ende middelen aldaer in tijdt 
van noodt te mogen versekeren.

*t Is seer qualijck gedaen, dat men de gedestineerde scheepen totdePalim- 
banse expeditie ons sooleedich teruggeheeftgesonden, endenu weersulcken 
instantie is doende om met andere van hier opnieuws geassisteert te mogen 
werden, die men metgroote moeyten ende tijtverlies tegen windt ende stroom 
buyten saysoen weder derwaerts moet opsevnden, blyvende ondertusschen 
d’ opgesamelde peeper ende Compagnies middelen aldaer de periculen van 
brant ende andere onverwachte incidenten onderworpen; derhalven U.l. ten 
hoochsten gerecommandeert ende bevolen willen hebben in ’t aenstaende 
ryper overlegh ende beter consideratie van saecken te gebruycken.

De gesondene peper met Beverwijck endefie Hase, welcke meest voor 
deden verhandelt is, bevinden wy in factura hooger getaxeert te sijn als die 
voor comptant gecocht wert. U. 1. sy bevolen sulxin toecomende nae te laten, 
ende de verhandelde voor cleeden niet hooger in reekeninge te brengen, als 
die voor comptant geprocureert wert.

Noopende des conings versoeck van nieuwe assistentie tegen die van Pa- 
Jimban, daerop heeft U. 1. met naestvolgende gelegentheyt ons advijs te ver
wachten. :

Tegen ’t vaertuych van de Palimbanders sal U. 1. offensive niet attenteeren, 
t selve ongemoevt laten, soo lange geen feytelicheyt tegen ons voorin aer

neemen ofte de reviere van Jamby soecken t’ontvryen, in welcken gevalleghy 
volgens ’t recht der nature ende natiën geweltmetgeweltsultmoogen weder- 
staen, ende ’t selve tot meerder securance ende versekertheyt van onsen handel
in Jamby soo veel rnogelijck van daer weren.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 9 January anno 1628.
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29. — ORDRE
VOOR DE NEDERLANTSCIIE SCHEPEN LIGGENDE OP DE WACHT VOOR

BANTAM, 1 FEBR. 1628.

Den commandeur in ’tparticulier ende de hooffden in ’tgenerael van de 
wachthoudende scheepen ter rheede voor Bantam recommanderen ende be
velen wy wel expresselijck goede ende scherpe wacht op hun scheepen te 
doen houden, ten eynde datter door onachtsaemheyt, versuym o ff quade toe- 
sicht, ’tsy dan by openbaergewelt, branders, off onder schijn van vruntschap, 
geen ongeval aen onse scheepen ende volck gebeure.

Tegen die van Bantam sult ghylieden geen offensive attentaten by der 
hant nemen, maer simpelijck op Uwe defentie staen, ’t en ware sy off yemant 
anders eerst yets feytelijx op U voornamen, als wanneer volgens de wet der 
naturen gewelt met gewelt sult wederstaen, ende passen dan wat te raecken.

Visschers ende ander cleyn vaertuych sult, aldaer ter rheede ende in zee 
bejegenende, niet beschadigen noch op deselve schieten, maer ongemoles- 
teert tot onse naerder ordre haers weegs laten varen.

Grooter vaertuych als daer sijn (ende oock dagelijx nae Battavia staen te 
comen) de joncquen van de Westcuste van Sumatra, Jamby, Andrigiry, 
Patany, Cambodia, Siam, Coutchin-China, ende voornementlijck die van 
China, sult ghylieden geen toeganck in Bantam admitteren, noch oock niet 
gedoogen dat aldaer ter rheede anckeren; ende om dit gevoechelijck voor te 
comen, achten wy goet datter eenige van de scheepen off jachten, tot de 
wacht voor Bantam bescheyden, gestadich wat van de rheede in zee cruyssen, 
ende dat de reste mede altijt zeylreet sy, ommesoo haest eenich vaertuych 
compt te vernemen, daer naer toe te loopen ende ’tselve, voor ende aleer ’ttot 
Bantam arriveert, t’onderscheppen ende nae Battavia te convoyeren.

Met d’Engelsen aldaer ter rheede sult ghylieden goede correspondentie 
houden. Tracht door haer sooveel ververssinge uyt Bantam te becomen, als 
noodich voor de scheepen van doen hebt. Ghy sult U by haer op ’tgevoeh- 
lijckste informeeren van ’t geene in Bantam passeert. Maeckt oock t’onder
steen wat quantité peper alreede gecocht hebben, tot wat prijs ende hoeveel 
haer die tot aen boort toe comt te costen; item offer voorhants noch goede 
partye peeper in Bantam sy. Houdt ook goede notitie van de scheepen die 
d’Engelsen versenden, gelijck mede die aldaer comen t’arriveeren, vanwaer 
dat comen, waer naer toe gaen ende wat haer lading sy, ende geeft ons van 
tijt tot tijt advijs van sulx als ghylieden aldaer, soo van d’Engelsen als uyt 
andere, compt te verstaen, daertoe U geen gelegentheyt sal gebreeken, alsoo 
voorneemen gestadich eenige jachten, omme d’advysen ooverende weer te 
brengen, in ’tvaerwater te houden.
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Byaldien van Bantam eenige Chinesen, Javanen ofte ander natie, ’tsy dan 
met ververssingh, peeper of simpelijck om een praetjen, aen boort coomen, 
hoort die spreken ende tracteer se vruntlijck. Maeckt uyt hun de gelegentheyt 
ende ’t voornemen van die van Bantam soo nae te vernemen, als doenlijck sy. 
Geeft de Chinesen by alle occasie te kennen dat in Battavia meer voordeel 
ende proffijt aen de peper als in Bantam te doen is, etc. Maer sijt al tij t ver
dacht dat ghylieden niemant met geweer, ’tsy bedectelijck offonbedectelijck, 
oover laet comen, noch oock geen meer volcx als ghy wel meester sijt, opdat 
U soo geen ongeluck treffe als die van ’t schip Haerlem ervaren hebben, al- 
waer die van Bantam hun critsen, daermeede den coopman ende schipper in 
de cajuit vermoorden, seer behendelijck in de ververssinge die aen boort te 
coopen brochten verborgen hadden.

Byaldien Simsuan ofteyemant synentweegen aen boort quame, sult onder 
anderen deselve aendienen, hoe alsnoch, gelijck voor desen, genegen sijn 
peeper te coopen, in gevalle raedt weet eenige te leveren, ende dat haer die 
tot hoogeren pryse sullen betalen als d’ Engelsen; ende by soo verre noch 
Simsuan, noch ymant uyt synen name verscheen, sult alsdan gelegentheyt 
sien te becomen, om op ’tgevoechlijckste ’tselve door anderen aen Simsuan 
te doen notificeren. Van gelijcken sult ghy de Javanen ende alle andere die 
aen boort comen, dese onse genegentheyt by occasie mogen aendienen.

Met d’Engelsen als vooren sult goede correspondentie ende vruntschap 
onderhouden, ende byaldien ’t gebeurde eenige joncken van China ofte elders 
verschenen, welcke sy souden mogen soecken van haer geintenteerde reyse 
herwaerts te diverteren ende naer Bantam te trecken om ons daervan te 
frustreeren, sult by alle middelen ’tselve beletten, de joncken naer Batavia 
wysen, ende, des noot sijnde, derwaerts oock laten convoyeren.

In welcken gevalle ghy d’Engelsen beleeffdelijck sult aendienen, nadien 
vvy de besettinge van Bantams rheede alsnoch op den ouden voet ten besten 
van beyde Compagnien goetvinden te continueren, dat oversulx nietconnen 
toestaen de joncquen tot Bantam souden getrocken werden, maer dat deselve 
naer Batavia wysen, alwaer ’t hun als sijnde een vrye coopstadt neffens ons 
vry staet den handel te genieten.

Actum in ’tCasteel Battavia, ady primo February anno 1628.
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30. — MOLUCQUEN.
AEN DEN GOUVERNEUR LEFEBVReNpER 'T JACHT MUNICKENDAM, L

13 FEBR. 1628.

; Hiernevens gaet copie van onsen jongsten, in dato 27en December per ’t 
schip Orange aen U. E. geschreven, wekkers inhoude by desen alsnoch con- 
firmeeren.

Dese gaet met ’t jacht Munickendam, daerinne ’t gebreeckende aen U. E. 
eysch van provisien ende nootlicheden, voorsoo veel hebben connen byeen 
brengen ende derven, gescheept is. D’ Almogende laetU. E.’tselve ter goeder 
tijt in salvo toecomen.

’t Compt seer wel in de jegenwoordige conjuncture, nu men ’t verhoopte 
rijssecours van Siam, vermits het qualijck geslaechde gewas aldaer, moet 
derven, de Molucquen voor deesen soo van rijs geprovideert sijn geworden, 
dat sonder incommodatie het naeste jaers ontset sullen mogen inwachten. 
Soowel de Compagnies scheepen als ’t vrylieden vaertuych dit jaer naer Siam 
om rijs gesonden, werden om ’t voorverhaelde incident genootsaeckt ledich 
weder herwaerts te keeren; derhalven sy U. E. ten hoochsten gerecomman- 
deert den presenten voorraet van rijs aldaer op ’tspaersaemst te mesnaigeren. 
In toecomende hopen by tij ts soodanigen ordre op de procure van goede quan- 
tité rijs nae verscheyden quartieren te stellen, dat het ons met Godes hulpe 
in d’expectatie van dien soo niet gelijck alsnu ontschieten sal.

Van de custe Choromandel hebben tot noch toe geen ander ontset van 
cleeden als voor deesen met Battavia becomen. ’t Jacht Brouivcrshaven wei t 
dagelijx vandaer ingewacht, doch sullen, volgens de voorgaendeadvysen van 
den directeur Marten Isbrantsz., de cleeden daermeede tecomen, gelijck mede 
van Suratte, daer ’t comptoir een notabel somme, a desposito tot grooten in
terest gelicht, ten achteren staet, weynich beschieten, soo dat U. E. dit jaer 
geene meer vermogen sullen toe te seynden, ende U. E. sicli met de gesondene 
voor deesen in d’opsamelinge der speceryen, ncffens de comptanten op ’t 
gevoechlijckste tot ruymer ontset sult dienen te behelpen, ’t welck wy aen U. 
E. beleyt ende discretie remitteren.

Den 7en January is hier van Firando over Siam, sijndeTeyouhan misgedre
ven, wel aengecomen de fluyt Edam, medebrengende 22.000 realen van 8cn 
in Japans silver, welcke tot vervolch van den Chineschen handel in Teyouhan 
daerin gescheept was.

Omme de Chinesche rovers, welcke geseyt werden, hun met 400 joncquen 
ende wel 60 a 70.000 coppen op de custe van China t’ onthouden ende alles 
onveyl te maecken, met assistentie van eenige conings joncquen vandaer te 
verdryven, hadden d’ onse in Teyouhan dry a vier dcfensibele jachten uytge-
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maeckt, doch geen advantagie daerop connen behalen, sijnde al t’samen door 
harden wint ende tegenstroom van daer verdreven, in voegen dat den Haen 
aen Barquettby onse cruyssende jachten gecomen, Sloten op den 19 ende 
Cleen Heusden op den 30enJanuary alhier gearriveertsijn, endeTeyouhan van 
al sijn vaertuych ontbloot, gelijck mede, vermits Edam's misdryven, gants 
onvoorsien van geit is gebleven, sijnde de Chineesche rovers genouchsaem 
meester van de zee ende de gantsche cust wel vast beset houdende, waeruyt 
gevreest wert dit jaer wellicht geenejoncquen van China naerBattavia comen 
sullen, ’t welck soo gebeurende, de commercie ende incomsten vry wat ten 
achteren setten sal.

Derhalven U. E. op ’t serieuste gerecommandeert ende bevolen willen heb
ben, de saecken onder U. E. directie ende beleyt staende, soo te mannieren 
dat de Generale Compagnie (welck het dit jaer op de custe Choromandel, soo 
by gebreck van requisijt capitael als misluckinge van ’t catoengewas, gelijck 
mede in Teyouhan om de voorverhaelde inconvenienten in d’advance ende 
voortsettinge van haren handel soo dapper buyten gissinge gaen sal), eenich 
soulagiement tegen hare excessive lasten van daer gevoelen mach. Naer ons 
uyt ’t vaerwater van Malacca met den Gouverneur Coen, den 8en deser alhier 
gearriveert, gesej’t werdt, sal men dit jaer oockweynich sustent by prinsen op 
den vyant becomen, alsoo alrede acht Maccause navetten rijck geladen bin
nen Malacca behouden ingecomen waren, ende niet seker ginck off eenige 
meer volgen souden. Siet oversulx by de gevoechlijckste wegen, sooals in on
sen voorgaende geadviseert hebben, goede partye nagelen in handen te be
comen. Beswaert de Compagnie met geene lasten als die tot bevoorderinge van 
haer affairen noodtwendich gedaen dienen. In summa de generale mesnagie, 
soo in fortificatie, schenckagie, huyshoudinge als andersints, sy U. E. ander- 
mael op ’t alderhoochste gerecommandeert. Oovertreffelijcken dienst sal de 
Compagnie daeraen geschieden ende U. E. bysondere eere daerby inleggen.

Ommc met die van Bantam vermits onse nieuwe aencomste uyt ’t vaders
kant ende intrance in ’t generale gouvernement van India, weder in termen 
van vruntschap, gelijck hun d’apparentien daertoe methetcontinueel peper- 
transpordt vandaer totBattavia eenigen tijt schoon verthoonden,tegeraecken, 
hadden wy den I5en December passato met een tamelyke vereeringe aen den 
Pangoran ende grooten aldaer als onsen expressen gesant derwaerts gecom- 
mitteert den licentmeester Jan van Hazel, geaccompangieert met eenige op- 
percooplieden ende andere suite. Ondertusschen dat gemelte gesanten daer 
waren, die al audiëntie by den coninck becomen ende hare vereeringe met 
danckelyke aenvaerdinge, soo 
sijn van Bantam naerBattavia andere gesanten aengecomen, dieons, ongetwijf- 
felt niet sonder kennisse van d’Engelsen, een geheel ander wellecomstbereyt
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1 hadden, daer weynich op verdacht waren, als hebbende in den sin gehadt, 
gelijck ons van Bantam voor seeker geadviseert werdt, den persoon van den 
Gouverneur Generael ende Raden van India op Kersdach, alssyneE. metsijn 
gevolch uyt de kercke comen, ofte in den avontstont de brugge van ’t Casteels- 
pleyn, daeronder met haer vaertuych dicht waren comen leggen, passeren 
soude, te massacreren, ende voorts een generale invasie in destadt met moor
den ende branden te doen; doch is, Godtloff, door versterckinge van de wacht 

gemelte plaetse, daer de schelmen lagen, alsoo men eenich quaet ver
moeden hadt, ’t verraders disseyn verhindert geworden, in voegen dat deselve 
haer by middernacht over de brugge van de groote revier op de vlucht ge
geven ende alles wat hun in ’tpasseeren langs destrate tegen quam, vermoort 
ende gequest hebben, sulx datter op dien nacht 7 Nederlanders ende een 
swart dootgebleven sijn, ende noch eenige borgers swaerlijck verwondt gewor
den, met verlies van een van den haren. Naderhant is verstaen dat se seven 
gequesten binnen Bantam gebracht hebben, daeronder dry soonen van de 
principaelste Orangkays aldaer, welcke alle dry aen de quetsuren naderhant 
gestorven sijn.

Eenige dagen nae desen vernomen sijnde, hoe haer een menichte Javanen 
tegen ’t Zuyteynde van de stadt oover de groote revier ontrent een canon 
scheuts in ’t bosch gelegert hadden, hebben goetgevonden, omme van des 
vyants gelegentheyt ende sterckte naerder kennisse te mogen becomen ende 
de vreesachtige borgerye wat couragie te geven, den 3cn January 100 coppen 
te voet ende 20 te paerde van ’t garnisoen alhier in ’t veldt uyt tesetten, daer- 
van het paerdevolck op deselve met 5 a 6 charges couragieuselijck aengeval- 
len sijnde, den vyant sijn leegerplaetse heeft doen verlaten, sijnde 20 a 30 van 
deselve doot gebleven ende wel 60 a 70 gequest. Op den middach nae ’t ge
vecht vernamen mede, dat ongeveer 37 praeuwen, van de West comende, by 
claren dage hun onder scheuts van ’t Casteel geanckert hebben voor de re- 
viere van Ancke, met intentie, soo men presumeert, om den vyant.secours van 
volck ende vivres toe te brengen, welck vaertuych ons eenige dagen onder 
d’oogen hebbende leggen braveren, weder naer Bantam gekeert is, naerdat 
van een Chineese joncque, comende van Siam, met verlies ende eenige ge- 
queste van wedersyden couragieuselijck affgeslagen was.

’t Geene alsnu by die van Bantam onderleyt is geweest, verstaen wy dat 
wel 3 jaren lanck voorgehadt souden hebben. Seer sterck gaet de spraeck, 
ende van veelen wert ons vastelijck geaffirmeert, dat d’ Engelsen, welcke der- 
waerts op 29 November passato met dry scheepen vertrocken sijn, haer tot 
voortganck van den aenslach geweldich aengeport ende genouchsaem 
sekert souden hebben, dat aen ’t gewenscht succes van dien niet te twijffelen 
hadden, alsoo ’t nae haer seggen een saecke licht om doen soude
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syne E. met sijn gevolch, in bovenverhaelder manieren van buyten naer ’t 
Casteel comende, aen te tasten ende te vermoorden. Off het met kennisse 
derselver ende raedt voorgenomen sy, is Godt bekent. Sooveel isser aen, dat 
wel seeker weeten, die van Bantam geen kennisse van onsen Kersdach dan 
door d’Engelsen connen hebben. D’aenslach is soo beleyt geweest, dat by- 
aldien deselve door Godes genade by geval niet ontdeckt ware geworden, den 
vyant, met intelligentie welcke gehadt heeft met de Javanen tot Battavia resi
derende, een seer groote moorderye in de stadt soude aengerecht ende de
selve, des Godt lange genadelijck verhoede, t’eenemael ofte ten meerderen 
deele gedestrueert ende verbrandt hebben.

Na men verstaet heeft den roep binnen Bantam gegaen, den aenslach al 
geluckt, den Gouverneur Generael swaerlijck gequetst ende ’t huys van den 
generalen ontfanck al gedestrueert ende terneder geworpen was.

Tot vigoureuser resistentie van den vyant, welcke ons te waterende te lande 
soo dicht op de neuse lach, hebben wy, alsoo seer swack van volck aen lant 
versien waren, 100 coppen van de scheepen hier ter rheede moeten lich
ten ende daermeede ’t garnisoen verstercken, sulx bycompt men dit jaer niet 
meer als met 36 coppen heeft connen mannen, derhalven U. E. in de presente 
schaersheyt sal dienen alle mogelijcke debvoir aen te wenden, omme soo vele 
van ’t uytgediende volck in de Molucquen onder een redelyke verbeteringe 
in dienst te continueren, als daertoe te bewegen sijn, ende die daertoe niet 
verstaen willen, sal U. E. soo met dese als voor deesen met Texel ende Orange 
verlossen moeten.

D’Engelsen, als vooren geseyt, sijn den 17en November passato volgens 
d’expresse last van haren coning ende d’Engelse Compagnie, soo sy voor
geven, met dry scheepen, te weeten den Maurits, Christoffel ende den Eagle 
naer Bantam vertrocken, omme den peperhandel aldaer alleen tegaen onder- 
soecken; daertegen van onser syde haerlieden geinsinueert is, dat alhoewel 
wy haer in haer onrechtmatich voornemen alsnu geen empeschement begee- 
ren te bieden, nochte de requisite middelen tot weerhoudinge van ’t selve in 
’t werck te stellen, omme d’ hostile feytelicheyden tegen soo naebuerige natie, 
ende met ons in plicht van religie soo nae verbonden, sooveel mogelijck te 
myden ende te sien wat middelen noch bij occasie ende verloop van tijt tot 
eenparicheyt ende vreede in ’t aenstaende souden connen werden gevonden ; 
dat evenwel dese hare vredige entrance tot Bantam de Nederlantse Compag
nie in geenen deele prejuditieren sal, omme deselve t’allen tyden, als sulcx 
mocht goetvinden, te beletten ende aff te snyden, met voordere protestatie 
dat alle schade, lasten, interesten ende onheylen, welcke de Nederlantse 
Compagnie daerby sal comen te lyden, loopen ende redunderen sullen tot 
laste van de gecommitteerde Engelsen alhier, ende haer Eerw. principalen
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in Engelandt; ende eyndeling met reserve van actie op alsulcken portie in den 
peper, welcke by d’ Engelsen tot Bantam soude mogen werden verhandelt, als 
de Nederlantse Compagnie daervan vermogens ’t contract is competerende.

Gemelte schepen van Battavia nae Bantam vertreckende, in plaets van 
d’ordinarie vlagge, die gewoon sijn te gebruycken, hebben een vlagge met 
des conings wapen van de groote stenge laten wayen, quansuys comende als 
coninglyke gesanten, ende niet als ordinary cooplieden.

Op I5den January hebben d’Engelsen hare residentie alhier opgebroocken 
ende hun met al haer scheepen ende ommeslach naer Bantam metter woon 
begeven, latende hare wooninge alhier alleen met 2 a 3 Engelsen ende 10 a 
12 swarten beset. Hoe deese procedure in Nederlant sal werden verstaen, 
ende wat uytkomste deselve sorteren sal, leert den tijdt.

Byaldien ’slants jacht den Ar ent noch in ’t vaerwater ende sufficant sy om 
herwaerts te comen, sal U. E. in sulcken gevalle Orange ende Munnickendam, 
byaldien daer beyden van nooden sijn, mogen behouden, ende den A?'e?it 
met de laeste vruchten herwaerts seynden; ofte soo verstaen wert, dat het 
daer met een schip genoechsaem sal connen bewaert werden, mach U. E. ons 
t’ sijnder tijt Munnickendam mede weder laten toecomen.

Alsoo ons op ’tversoeck van den kerckenraet van Maleyen door den predi- 
cant Heurnius alhier verthoont sijn eenige poincten, daerop sy onse dispositie 
ende ordre sijn voorderende, als namentlijck dat op Malleye een predickstoel 
in de sael van des Gouverneurs huysinge mochte gestelt ofte een kerckjen 
gebouwt werden; item datter eenige habile kinderen doorgaens in de school 
onder alimentatie van de Compagnie mochten opgetrocken werden, sonder 
des middachs ende des avonts t’huys te gaen; item dat de sieckcn in ’t hos- 
pitael, welcke boven ’t rijs-, oly-, asijn- ende arackrantsoen maer een achste 
van een reael van 8cn ’s daechs hebben, wat meer gelts crygen mochten, 
hebben goetgevonden ’t selve aen U. E. ende des raets dispositie aldaer te 
remitteren, om in d’een ende d* ander met de minste beswaeringe van de 
Compagnie, ende nochtans buyten reden van clachte, gehande!t te werden; 
doch wat aengaet het bouwen van een kerkjen, vinden in geenderhande 
nieren geraden in de presente sobere gestaltenisse de Compagnie daermeede 
vooralsnoch te beswaren. Met een predickstoel in de sale te stellen, sal het 
vooreerst noch wel connen affgesien werden.

Seker proponent aldaer, genaempt Pieter Bomes, heeft ons door gemelten 
Heurnius mede laten versoecken, dat hem verbeteringe van rantsoen neffens 
andere proponenten, welcke in Amboina.ende Banda, soo hy schrijft, souden 
sijn, mochte werden toegeleyt. Item eener&CornelisJacobsz., cranckbesoecker 
op Taffesoho, claecht seer, jae tot den bedelsack toe 
welcke aldaer geniet. Alsoo U. E. van de gelegentheyt van saecken aldaer de
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beste ervaringe sijt hebbende, sal U, E. d’ een ende d’ ander, na dat elck be
vonden sal werden te meriteren, eenige verbeteringe nae discreetie mogen 
toeleggen, daermeede buyten juste reden van clachte gehouden werden.

De publicatie van ’t placcaet tegen de nagelsluyckers, mitsgaders de be- 
voorderinge van de documenten ende bescheyden nopende ’t proces van de 
Majores tegen de Magellanische Compagnie, daervan U. E. voor desen eens 
ende andermael d’originele deductie is toegesonden, willen U. E. van ge- 
lijcken op ’t hoochste gerecommandeert ende bevolen hebben in achtinge te 
houden, ende te besorgen ons deselve dit jaer noch toegesonden werden, 
omme met d’aenstaende retourschepen voort te laten gaen ende de Majores 
van voordere schade te indemneren.

In ’t Casteel Battavia, adi 13 February anno 1628 *).

-

*31. — ORDRE
VOOR D’OVERHOOFFDEN VAN ’T JACHT MUNNICKENDAM, GAENDE VAN 

HIER NAER AMBOYNA, 13 FEBR. 1628.

Alsoo in ’t jacht Munnickendam dryderley cargasoen gescheept is, te weeten 
voor Amboina, Banda ende de Molucquen, sult ghylieden Uwe reyse in Go- 
des name van hier eerst naer Amboina bevoorderen, ende naedat ghy daer ge-

I
■) „Nota dat do bovenstaendo missive in substantie, alleen mutatis mutandis, mede naer 

Amboina ende Banda gesonden is, uytgesondert dat by de brief! naer Amboina gevoecht is 
't naervolgende, te weten:

„Aengesien in dit jacht Munnickendam meede een cargasoen voor Banda gesoheept is, zal 
hetzelve, iugevalle Zuyt-Hollant alreede voortgesonden ware, derwaerts mogen gaen, om ’t 
godestineerde voor die plaatse te lossen, alsoo men oordeelt ’t selve weder tijts genouch iu 
Amboina sal connen wosen, om voort tor bequamer tijt nae de Molucquen to vertrecken, 
daorop IJ. E. sal hebben to letton, opdat het voyagie van Tomaten daerbij niet vercordt werde.

„Met dit jacht gaen mede over twee oruytmaeckers, wëïckora' verBonden tijt binnen 5 a 6 
maonden gaet expireren. Byaldion deselve ten dienste van de Compagnie daer nodich sijn, 
moocht so ten besten omployeren, ende soo niet, ter eerster gelegentheyt weder herwaerts 
laten keeren omme nae ’t vadorslant te gaen. Gcmelte persoonen hebben hier tsedert hun 
aencomsto uyt ’t vaderslant by manequement van employ ledich goloopen. Byaldien gesint 
sijn nae d’expiratie van hun tijt langer in dienst te continueren, moocht deselve voor hun 
loopende gagie, ende hooger niet, weder aennemen.

„Alsoo dit jacht van boscruyt niet wel geprovideort gaet, sal U. E. sorge draegen, ’t selve 
op do reyse naer Ternaton bohoorlijck daervan versien werde, om in oas van hoatil resconter 
dc nootwendigc tegonweor te bieden.

„Tegen ’t jongst van dese maont hopen U. E. voor do laatste beseyndinge ’t jacht de Grif
fioen noch toe to laten coinen. Laet niet nae, ’t jacht Texel uyt do Molucquen daer verschynen- 
de, ’t selve met de gereede vruchten op ’t spoedichste herwaerts aen te depescheren, alsoo ’t 
selve motten eersten tot nootwendich oude einportant employ van doon sullen hebben.

„In 't Casteel Battavia, ady 13*" February anno 1328”.
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comen sijnde ’t gedestilleerde voor die plaetse gelost sult hebben, byaldien 
sich geen ander gelegentheyt presenteert, voorts naer Banda loopen, ’t inheb
bende cargasoen voor dat quartier daer meede lossen, ende voorts op ’tspoe- 
dichste weder in Amboina keeren, omme voorts tijdtlijck naer deMolucquen 
te vertrecken, alwaer ghy dit jaer overblyven ofte herwaerts keeren sult, nae 
d’ordre welk ghylieden tot eèn off ander van den Gouverneur aldaer be- 
comen sult.

Sijt verdacht op Uwe reyse van Amboyna naer de Molucquen wel op u 
hoede, ende altijt slachvaerdich te weesen, opdat u by onverwacht hostil res- 
conter geen ongeval oovercome.

Sijt mede gedachtich, off d’ occasie sich presenteerde dat ghy Batsian aen- 
dedet, nldaer goede quantité antsjoves te procureren ende ons deselve t’ sijn- 
der tijtter hant te laten comen; bysonderen dienst sal ons daeraen geschieden.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 13cn February anno 1628.

:

32. — AEN DEN CONINGH VAN MACASSER
PER ’T VRYLIEDEN JACHT BROTCEIA, 23 FEBR. 1628.

Grootmachtichste Coning. Alsoo Juan Maria Moretty, inwoonder onser 
stede Battavia, sich willende quyten in sijn belofte aen hare Majesteyt voor
leden reyse gedaen, van deselve ter eerster gelegentheyt wederom te sullen 
comen besoecken, op ons versocht heeft dat met een brieff van recomman
datie aen hare Majesteyt in faveur van sekere compagnie Nederlanders], 
welcke nu met hem na Macassar sijn gaende ende sonder welckers gesel
schap het hem niet wel doenlijck ware geweest de reyse derwaerts te beginnen 
ende uyt te voeren, mochte werden versien, soo is ’t dat wy hem ’t selve niet 
hebben connen nochte willen weygeren, versoeckende oversulx seer gedien- 
stelijck hare Coninglyke Majesteyt gelieve niet alleen den voorsz. Moretty, 
maer oock sijn byhebbende geselschap, sijnde al t’ samen borgers ende in- 
woonders deser stede, in hare Coninglyke protectie aen te nemen, mitsgaders 
alle hulpe, faveur ende addresse tot bevoorderinge van hunnen handel in hare 
Majesteyts lant te laten genieten, belovende van gelijcken, soo wanneer het 
hare Coninglyke Majesteyt tot anneantie ende vergetinge van de voorgaende 
misverstanden ende vernieuwinge van d’ oude vruntschap gelieven sal eenich 
van hare Majesteyts onderdanen vaertuych naer ons porto te beenderen, ’t 
selve soodanigen hulpe ende accommodabel tractement te bewysen, dat wel 
vernoecht ende met goede proffyten naer huys sullen keeren.

In ’t Casteel Battavia, ady 23 February anno 1628.
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33. — COMMISSIE
VOOR DE REEDERS VAN ’T JACHT BROTCHIA, GAANDE VAN HIER NAER 

MACASSER, 23 FEBR. 1628.

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur-Generael wegen den staetder Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, 
saluyt! Doen condt, alsoo met onse permissie bysekere borgers ende inwoon- 
ders deser stede Battavïa geequipeert ende uytgereet is ’tjacht genaemt Brot- 
chia> omme daermede soo op den inlantsen gepermitteerden handel alsmede 
tot affbreuk van onse algemeyne vyanden te mogen varen, leggende jegen- 
woordich hier ter rheede zeylreedt.

Soo is ’t, dat wy de voorsz. rheders vergunt ende gelicentieert hebben, ge- 
lijck wy haer vergunnen ende licentieren mits desen, omme met voorz. jacht 
van hier naer Macasser tot bevoorderinge van haren particulieren handel 
volgens d’ordonnantie daerop beraemt te mogen varen, met voorder com
missie omme onderwegen, soo in ’tgaen als keeren, alle Portugiesen, Span- 
giaerden ende hare adharenten, item die van Bantam ende van andere vyanden 
plaetsen, gelijck mede die van Amboina ofte deMoiucquen eenige nagelen 
mochten vervoert hebben, aen te tasten, te vermeesteren, hare goederen ende 
persoonen in goede versekeringe onder behoorlijcken inventaris naer gele- 
gentheyt alhier ofte aen d’ eerst comende scheepen, comptoiren ofte jachten 
van de Generale Compagnie oover te brengen, om op de deuchdelijckheyt 
van de prinsen gedisponneert te werden nae behooren, welverstaende dat 
op ’t voorsz. ofte andere vaerwaters niet sullen vermogen te beschadigen ofte 
empescheren eenige Europische natiën in confederatie ofte vrientschap met 
de Doorluchtige Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Neder
landen staende, gelijck mede eenige Indische natiën, onse vrunden, gealli- 
geerden ende bontgenooten, als daer sijn die van Palimban, Jamby, Andrigiry, 
Patane, Siam, Cambodia ende alle die onder des Matarams gebiet staen, van 
vrunden ende neutrale plaetsen comende, ofte derwaerts gaende; ende alsoo 
tot uytvoeringe van voorsz. voyagie noodich achten dat gemelte jacht met 
een goedt overhooft versien werde, soo hebben wy op ’t versoeck van de 
voorsz. rheeders geeligeert, gestelt ende geauthoriseert, gelijck wy eligeren, 
stellen ende authoriseren mits desen, den persoon van Bartholomeus Claesz. 
de Wilde, omme alscapiteyn ende opperhooft over ’tselve te commanderen, 
in den Raedt te presideren ende ’t voorvallende tot welstant van de generali- 
teyt ende haer particulier welvaren nae behooren te dirigeren. Belasten ende 
bevelen oversulx de schipper, stierluyden, officieren, bootsgesellen ende alle 
andere op ’t voorsz. jacht varende, den voornoemden Bartholomeus Claesz. 
voor haer opperhooft t’erkennen, respecteren ende gehoorsamen, gelijck
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mede ordonneren aen alle Gouverneurs, Commandeurs ende andre respective 
ooverhooffden soo te water of te lande in dienst van de Generale Vereenichde 
Oost-Indische Compagnie sijnde, welcke voorsz. Bartholomeus Claesz. souden 
mogen bejegenen, denselven vry ende vranck te laten passeren ende repas
seren, ende des van noode hebbende, tot voordering van sijn voorgenomen 
voyagie naer vermogen, ende voor soo veel sonder prejuditie van de Com
pagnie geschieden mach, te helpen ende assisteren, alsoo ’tselve tot welstandt 
van ’tgemeene beste ende dienst van de Generale Compagnie alsoo bevinden 
te behooren.

Actum in ’tCasteel Battavia, ady 23en February anno 1628.
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34. — MOLUCOUEN.
AEN DEN GOUVERNEUR LEFEBVRE PER ’T JACHT DE GRIFFIOEN,

4 MAART 1628.

De nevensgaende is copie van onsen jongsten in dato 13eQ February per ’t 
jacht Monnickendam oover Amboina geschreven, wekkers inhoude by desen 
alsnoch confirmeren.

Op 28en February is hier van de custe Choromandel wel aengecomen ’t jacht 
Brouwershaven met 323 packen cleeden, daervan (J. E. 32 packen by desen 
werden toegesonden, sijnde soo veel als daervan voor de Molucquen hebben 
connen uytmaecken. U. E. drage sorge voor deselve, gelijck mede die voor 
deesen gesonden sijn, beneffens de comptanten, goede quantité nagelen op- 
gesamelt ende ’t jacht Texel, soo ’t alrede niet geschiet sy, met de gereede 
vooruyt naer Amboina op ’t spoedichste affgevaerdicht werde, omrne ons 
vandaer, soo haest het mousson dienen wil, voorts toe te comen, alsoo ’t selve 
tot d’aenstaende beseyndinge naer de custe van China sijn bequamheyts hal- 
ven onder anderen nodich van doen sullen hebben.

Vermits onse presente schaersheyt van volck hebben U. E. dit jaer den 
eysch daervan niet connen suppleren, derhalven U. E. sich in de verlossinge 
van ’t uytgediende volck aldaer sal moeten reguleren, naer d’ordre in onsen 
vorigen aen U. E. dienaengaende gegeven. Volgens de jongste advysen van 
’t vaderslant becomen was in September passato een vloote van 10 seylen, soo 
scheepen als jachten, met goet ontset van volck herwaerts uytgeset. Godt geve 
ons deselve spoedich in salvo mogen toecomen, omme debenoodichdequar- 
tieren oover gants India wat te mogen soulagieren.

Onse groetenisse aen den nieuwen coning Hamsia, den Goegoege, Kitchil 
Aly, de soyasives, sengages ende alle andere representerende den staet ende

\u
f
i

r ii
:■

I i
■

i

i

r /
i '
i ;

<u
{:ï

■

V



Molucquen, 4 Maart 1628.
o* 1 !r*

raedt vanfTernaten,„sal U. E. met de behoorlijcke complementos gelieven te 
doen, end? by deselve op ’t gevoechlijckst tot reconciliatie van de gealtereer
de ende verwyderde gemoederen, dewyle doch ’t redres aldaer tegenwoordich 
niet anders vermoogen te voorderen, sien aen te houden, ende soo by weege 
van dien, gelijck mede voor geit ende cleeden, goede partye nagelen in handen 
te becomen. Oovertreffelyken dienst sal de Compagnie daeraen geschieden.

De generale mesnagie, soo in fortificatie, schenckagie, huyshoudinge als 
andersints, blyve U. E. op ’t alderserieuste gerecommandeert.

In ’t Gasteel Battavig^ady 4cn Marty anno 1628.

245

35. — AMBOINA.
AEN DEN GOUVERNEUR GORCUM PER ’T JACHT DE GRIFFIOEN,

4 MAART 1628. 4
De nevensgaende is copie van onsen jongsten in dato 13en February per ’t 

jacht Munnickendam, welckers inhoude by deesen alsnoch confirmeren.
Dese gaet met 't jacht de Griffioen, welke wy goetgevonden hebben ten 

overvloede derwaerts aff te vaerdigen, omme byaldien het in gemelte quartie- 
ren, aen welcker welstant ende securance de Generale Compagnie seer vele 
gelegen is, eenigen dienst doen conde, ’t sy dan om op de nagelvervoerders 
te cruyssen, een tocht naer Banda tot overvoer van nootlijckheden te doen, 
ofte oock tot intreckinge van de wijtverstroyde macht aldaer, volgens onse 
ordre voor desen dienaengaende gegeven, des teruymerendeonbecrompener 
aldaer versien te mogen wesen, ofte soo ’t daer geexcuseert can werden, ons 
’t selve ter gelegener tijdt weder toe te laten comen.

In dit jacht sijn van 323 packen cleeden, op 28 February met Brouwershaven 
alhier van de Custe becomen, 19 packen voor Amboina ende 32 voor de Mo
lucquen gescheept, sijnde sooveel als voor gemelte quartieren dienstich daer- 
van hebben connen uytmaecken. U. E. drage sorge, soo voor deselve, gelijck 
mede die voor deesen gesonden sijn, beneffens de comptanten, goede quan- 
ti[t]é naegelen opgesamelt ende ons met ’t jacht Texel} soo haest van de Mo
lucquen daer verschijnt ende ’t mousson dienen wil, partye daervan op ’t 
spoedichste toegesonden werde, alsoo het gemelte jacht tot de geintendeerde 
beseyndinge naer de custe van China, daertoe het seer dienstich ende bequaem 
geoordeelt werdt, tijdtlijck van doen sullen hebben. U. E. gelieve dese onse 
ordre sonder exceptie nae te comen.

De gedestilleerde cleeden voor de Molucquen, hierneffensgaende, sal U. E., 
in gevalle Orange al versonden ware, in Munnickendam doen overscheepen v. 
ende den Gouverneur Lefebvre neffens dese onse missive toeseynden.
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Vermits onse presente schaershevt van volck hebben dit jacht niet meer 
als met 33 a 34 coppen connen voorsien. Volgens de jongste advysen, van ’t 
vaderslant becomen, was in September passato een vloote van 10 seylen, soo 
scheepen als jachten, met een goet ontset van volck herwaerts uy tgeset. Godt 
geve ons deselve spoedich in salvo mogen toecomen, omme de benoodichde 
quartieren oover gants India wat te mogen soulageren.

Onse groetenisse aen capiteyn Hittoe, den Lantraedt ende opperhooffden 
aldaer, soo ondersaten van ’t Casteel als gealligeerde ende bontgenooten 
sijnde, sal U. E. met de behoorlijcke complementos gelieven te doen, ende 
by deselve op ’t gevoechlijckste tot reconciliatie van de gealtereerde ende ver- 
wyderde gemoederen, dewyle jegenwoordich ten principalen doch anders 
niet vermogen, sien aen te houden, ende by weege van dien, gelijck mede 
voor geit ende cleeden, goede partye nagelen in handen te becomen. Oover- 
treffelyken dienst sal de Compagnie daeraen geschieden.

Boven Den Brielende Znyt-Hollant, voordesen naerBandagesonden, heb
ben tot accommodabelder ende vlytiger transpoort van alle de Bandaneese 
manspersoonen.inBandain onse handen sijnde, byaldien ’t volgens onse ordre 
by den Raet tot facilitatie van ’t relaschement onser gevangenen op Ceram 
ofte tot ruste der landen, alsoo ’tdoch maereen rebelsuchtich ende perfidieus 
gebroetsel is, raetsaem geoordeelt wiert, goetgevonden in compagnie van dit 
jacht derwaerts aff te vaerdigen ’t jacht Purmereynde. D’ Almogende gelieve 
d’ een ende d’ ander in salvo te geleyden.

In ’t Casteel Battavia, ady 4eD Marty anno 1628.
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36. — BANDA.

AEN DEN PRESIDENT VJSSCHER PER ’T JACHT PURMERENDT, 
4 MAART 1628.

/
De neffensgaende is copie van onsen jongsten in dato 13cn February per 

’t jacht Munnickendam oover Amboina geschreven, welckers inhoude by 
desen alsnoch confirmeeren.

Alsoo wy in d’instructie, U. E. op sijn vertreck naer Banda medegegeven, 
onder anderen tot U. E. ende des Raets dispositie aldaer geremitteert hebben 
de herwaerts seyndinge van alle weerbare Bandaneesche mansperso'onen in 
onse handen aldaer sijnde, byaldien d’apparentie sich verthoonde dat by weege 
van dien ’t relaschement van den gevangen gouverneur met sijn byhebbende 
geselschap soude connen gefaciliteert ende gevoordert werden, ofte dat het 
andersints tot veylicheyt ende ruste der landen, alsoo ’t doch een perfidieus
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ende onrustich gebroetsel is, raedtsaem geoordeelt wiert, hebben goetgevon- 
den, op avontuer ’t schip Amsterdam alreede aen de wal geleyt ende ge
sloopt mocht sijn, U. E. noch boven Den BrielendeZuyt-Hollandt toe teseyn- 
den dit jacht Purmereyndt, omme by wege van dien, ingevalle gemelte her- 
waerts seyndinge voortganck sorteerde, des te beeter gelegentheyt tot veyliger 
ende accommodabelder transport der Bandanesen te hebben, ende deselve 
niet al t’evens over één bodem, tot groote risiquo van schip ende volck, te 
moeten seynden.

Byaldien de gewenschte verlossinge onser gevangenen op Ceram noch niet 
gesuccedeert ware, sult deselve by alle mogelyke middelen op equitabel 
accoordt, sooals U. E. in onse medegegeven advysen wijdtloopich aenge- 
schreven is, alsnoch trachten te bevoorderen.

Soo haest het mousson dienen wil, sal U. E. ons de gereede nooten ende 
macis met d’een o ff d’ander gelegentheyt toeseynden, omme ons in d’aen- 
staende beseyndinge naer Choromandel ende Suratte tijdtlijck daervan te 
moogen dienen.

Den handel op Keyjên Arou, mitsgaders de mutuele vruntschap ende cor
respondentie met d’inwoonders derselver, item de goede mesnage ende aff- 
snydinge van alle excusabele lasten, soo in fortificatie als andersints, willen 
U. E. op ’t hoochste gerecommandeert ende bevolen hebben.

In ’t Gasteel Battavia, ady 4Cn Marty anno 1628.

37. — ^QLQEw
AEN DEN OPPERCOOPMAN JAN D’HORNEY PER ’T JACHT COTCEIJN>).

De nevensgaende is copie van onsen jongsten in dato 27 October passato 
per ’s Lants Hope ende Slc Nicolacs, welckers inhoude by desen alsnoch con
firmeren.

Dese gaet met ’t jacht Cotchijn) welck wy goetgevonden hebben UI. toe te 
seynden, niettegenstaende ’t saysoen seer naby verloopen is, met een carga- 
soen van ƒ6813 — 7 — 6, sijnde sooveel als van Teyouhan ende Succadane 
nu onlangs (daeromme genootsaeckt sijn geweest de beseyndinge tot noch 
toe te trayneren) tot bevoorderinge van den Timorsen handel dienstich be- 
comen hebben. UI. drage sorge ’t selve ten meesten proffyte van de Generale 
Compagnie op d’advantagieuste plaetse aen debuyten- ofte binnencust van 
Timor gebeneficiceert werde.

*) Onder het afschrift van dezen brief is geen datum gesteld. Vermoedelijk 4, 5, 6 of 7 
Haart 1628.
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Laet niet nae, gelijck wy in onse jongste mede serieuselijck gerecomman- 
deert hebben, d’ een off d’ ander jacht met goede partye sandelhout, soo haest 
het mousson sulx toelaten wil, vooruyt herwaerts aen te depescheren, om me 
ons daervan tijdtlijck in de beseyndinge naer de custe van China ende elders 
te mogen dienen.

Onie groetenisse aen Kitchil Protavi, de sengages Lamekera ende Adon- 
naraAnde andere opperhooffden aldaer, soo ondersaten van ’t Casteel als'ge” 
alligeerde ende bontgenooten sijnde, sult met de behoorlijcke complementos 
doen, ende by deselve insisteren, dat door hare assistentie ende hulpe de noot- 
wendige reparatie ende onderhoudt van 't fordt Henrique geschiede ende de 
Generale Compagnie by wege van dien in de lasten van de fortificatie, dewyle 
doch den handel weinich beschiet ende de proffyten sober vallen, mach wer
den gesoulagieert.

Byaldien ghylieden aldaer raedtsaem oordeelt dit jacht tot bevoorderinge 
van den handel, ’tsy dan aen de buyten- ofte binnencust, dit jaer daer over te 
blyven, sult hetselve daer mogen behouden ende ten meesten dienste em- 
ployeren; ende soo niet, ons tijdtlijck weder laten toecomen, om ’t selve tot 
d’ een off d’ ander tocht, ’t sy nae de cust van China, ’t vaerwater van Malacca 
ofte elders uyt te setten.

Wat voorder op de negotie ende aencleven van dien t’ adviseeren valt, wert 
U door d' heer van Diemen aengeschrcven, waeraen ons gedragen.

L^

38. — JAMBY.
AEN DEN OPPERCOOPMAN CORNELIS VAN DER HOE FF PER DE FLUYT 

VELSEN, 7 MAART 1628.

Tsedert onsen jongsten (in copie hiernevens gaende) per de fluyt de Mac- 
quereel in dato 9cn January, welckers inhoudeby desen alsnoch confirmeren, 
is ons op den 4 deser per de jonck van Chili Japon wel geworden U. E. aengc- 
namemissive van den 18en February, daerby onder anderen verstaen hebben 
hoe Compagnies negotie aldaer by mancquement van capitael eenige weken 
stilgestaen hadde; item de cladde der Engelsen met haer Armigonsecleeden, 
niettegenstaende voordees tijtden handel genouchsaem voor haer alleen was; 
item ’t verlangen, welcke de coningen van Jamby hadden naer onse antwoorde 
op haer gedane versoeck van nieuwe assistentie tegen die van Palimban.

Dese, daerinne wy ’t noodige op den uwen sullen beantwoordigen, gaet 
met de fluyt Velssen, daermede U. E. werden toegesonden 25 packen cleeden, 
sijnde sooveel als wy voor Jamby dienstich hebben connen uytmaecken. ’t
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Jacht Brouwershaven is hier den 28 February van de Cust wel aengccomen, 
medebrengende niet meer als 323 packen cleeden. Volgens d’advysen van 
den Gouverneur Marten Isbrantsz. soud’ het noch wel 6 a 7 maenden aen- 
loopen alleer nieuw ontset van daersouden connen becomen, derhalven U. E. 
serieuselijck gerecommandeert willen hebben, de cleeden, soo nu als voor 
deesen met de Macquereel gesonden, in reputatie ende op een rysendemarekt 
te houden, gelijck mede de comptanten (daervan jegenwoordich gantsgedis- 
provideert sitten ende geene meer vermogen te seynden) wel te mesnageren. 
Laet d’Engelsen al vry woelen ende cladden, ’t sal haest daermede gedaen 
sijn, vermits de sobere gesteltheyt haerder affairen in Armigon, vanwaer dit 
jaer geen secours meer te verwachten hebben; ende soo se hun op de Suratse 
sorteringe mochten verlaten, om adem t’erscheppen ende hare quade gangen 
te vervolgen, daer sullen wy met Godes hulpe soo dicht ontrent connen we- 
sen als sy, soodat ons daer mede sonderling geen voordeel sullen affsien.

Dat de negotie aldaer by manequement van capitael eenige weeken in on
macht heeft moeten leggen, is ons leet geweest te verstaen, doch moeten pa
tiëntie nemen, totdat deselve in gewenschter ende vigoureuser posture mach 
werden herstelt, welcke met Godes hulpe eerlange verhopen te sien, alsoo de 
Compagnie op de custe Choromandel (daer het eenigen tijt herwaerts, om ’t 
voorverhaelde gebreck, seer slecht gestaen heeft) dit jaer seer op haer voor
deel geraken sal, sulx dat geschaepen staet van daer een treffelijck retour 
voor dese Zuyderquartieren van India in Augusto ofte September aenstaende 
te sullen becommen.

Alsoo onder de cruyssende jachten van Carel Lievens geene sijn, daerinne 
yets merekelijx can geladen werden, sal U. 1. ons de gereede peper aldaer 
met de Macquereel en de Velsen metten eersten toeseynden; ’t jacht den 
Hazewindt, sijnde bequaem ende dienstich op de reviere te gebruycken, heb
ben U. E. in corten na desen van hier te verwachten.

Aengaende der coningen van Jamby versoeck van nieuwe assistentie tegen 
die van Palimban, alsoo men by de voorgaende beseyndinge onder ’t beleyt 
van den commandeur Gunst genoechsaem heeft connen bespeuren haer de 
saecke soo seer niet ter herten gaet als daervan d’uytterlyke mine wel ver- 
thoonen, hebben niet connen goetvinden de Compagnie in nieuwe lasten 
(uyt vreese de saecke wederom soo vruchteloos ende spottelijck mocht uyt- 
vallen, als voorgaende gebleken is) om Jambijs wille te engagieren, maer ge- 
raedener geacht dat men door onse tusschenspraecke de geresene misver
standen ende onlósten van wedersyden by wege van reconciliatie trachten 
sal te beslechten ende wech te nemen, om redenen in onse neffensgaende 
missiven aen hare Majesteyten van Jamby ende Palimban breeder gededu- 
ceert. U. E. helpe sorge dragen deselve nae den sin duydelijck getranslateert,
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gelijck mede dat daerin de gerequireerde eertitels ende complementos, nae 
ghy weet de grooten aldaer gehumeurt te sijn, geobserveert werden. Brenger 
deses, genaemt Gerrit Broeckmans, welcken wy als onsen expressen gesant 
aen d’een ende d’ander coning tot beslechtinge der geresene misverstanden 
gecommitteert hebben, sal U. E. in alle saecken welke tot facilitatie ende voor- 
dering van de geïntendeerde appaysatie souden mogen strecken, de helpende 
hant bieden, met goeden raedt assisteren ende grondelijck van alles informe
ren, opdat de saecke ten besten volgens onse expectatie uytvallende, Jamby 
in ruste ende wy van de moyelyke sollicitatien t’haerder assistentie, daer 
doch geen voordeel off danck voor te verwachten hebben, al is ’t saecke veel 
schoons beloven, in ’t aenstaende ontslagen mogen blyven.

Al is ’t schoon wy in onse missive aen de Coninck van Jamby geen vermaen 
doen van eenige remuneratie voor de lasten welcke wy ten dienste van hare 
Majesteyt met dit gesantschap opnieuw sijn supporterende, sal U. E. evenwel 
met onsen gesant ende den Raedt aldaer ooverleggen wat daerinne tot bene- 
fitie ende soulagement van de Generale Compagnie nutst gedaen dient, ’tsy 
dat men, byaldien de toegeseyde tolvryheyt voor 10 jaren te groff ende 
hooch soude lopen, deselve voor 2 a 3 jaren, ofte ten minsten immuniteyt van 
tol voor de laetste geprocureerde peper urgeren, ofte eenich ander soulagea- 
bel expedient naer tijt ende gelegentheit van saecken voorstellen soude, 
welck wy aen Uwer alt’samen rijp ende discreet overlegh aldaer remitteren.

By mancquement van ander gelegentheyt, sal gemelten Broeckmans tot 
uytvoeringe syner commissie sich met eene der jachten van de cruyssende 
vlote naer Palimban mogen transporteren, also vertrouwen hy deselve voor 
haer vertreck herwaerts daer noch beloopen sal.

U. E. sy gerecommandeert, tot meerder eenparicheyt ende ruste, gemelten 
Broeckmans in soodanigen achtinge ende eere aldaer te houden als ghy in 
discretie bevinden sult d’ uytvoerders van soodanigen last ende commissie te 
competeren.

Wat belanckt de saecke van Citchil Japon daervan U. E. schrijft, alsoo ons 
van denselven mede een brieffken ter hant is gecomen, daerinne gants geen 
mentievansulxismaeckende, connen ons niet laten voorstaen, hem ’tvoorsz. 
versoeck ernst sy, doch byaldien hy daerop instantie is doende ende dat ghy 
merckt hem ’tselve ter herten gaet, moocht daerinne by den coninck 
discretie handelen.

In ’t casteel Battavia, ady 7en Marty anno 1628.
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39. — AEN DEN CONINCK VAN JAMBY
PER DE FLUYT VELSEN, 7 MAART 1628.

Grootmachtige Coninck. Hare Majestcyts aengename missive in dato 19cn 
November 1627 hebben wy den 17cn December volgende wel ontfangen, ende 
daerby onder anderen gesien ’t versoeck welcke hareMajesteyt is doende, om 
haer op nieuws met wapenen tegen die van Palimban ofte andersints met 
goeden raedt te assisteren. Wat aengaet de wapenen, alsoo deselve gemeene- 
lijck groote lasten, onseker uytcomste, horrible bloetstortinge, verderff van 
menschen, steden en landen, mitsgaders oock emulatie ende hadye van na- 
bueren naer haer sijn sleypende, heeft ons naer rijp overleg van saecken voor 
den staet van Jamby geradender gedacht hare Majesteyt sich in d’inconve- 
nienten van d’ alverdervende oorloge niet verder soude imvickelen, ende dat 
tegen een soo naburige ende van ouden tyden met haer vermaechschapte 
natie, maer dat, achtervolgende den aert van alle vredelievende princen, van 
haer recht veel liever een weynich cedere, omme by wege van dien tot een 
pacifique posture herstelt te mogen werden, als ’t selve door extremiteyt van 
wapenen, sijnde, als vooren geseyt, soo veel hasardeuse incidenten geexpo- 
seert, te vervolgen, ende dat noch in soodanigen conjuncture van tijt, nu den 
woedende Atchijnder, die doch genouchsaem tot het monarchael gebiet van 
Sumatra aspireert, sich alreede van ’t vermaerde rijck van Jhoor ende omleg
gende plaetsen volcomen meester gemaekt hebbende, metsyne oorlogsmacht 
nae hare Majesteyts grensen allenskens neder comt sacken, omme gelijck de 
geruchten loopen Andrigiry, Jamby ende Palimban onder sijn tyrannisch jock 
mede te doen buvgen, daertoe hem d’ occasie, soo lange de saecken tusschen 
hare Majesteyt ende die van Palimban dus in hostile termen blyven, veel 
plausibeler geschapen staet te dienen, om beyde te gelijck te incorporeren 
ende in te slocken, als wanneer, d’ oneenicheyt ende misverstanden wechge- 
nomen ende beslecht sijnde, beter middel ende gelegentheyt voor beyden 
wesen sal omme denselven met een gecombineerde macht couragieuselijck 
’t hooft ende wederstant te bieden. Derhalven also ons d'oude vruntschap 
ende mutuele commercie soo nae tot hare Majesteyt verbonden ende ver
plicht heeft, dat ons niet meer ter harten gaet, als de croone van Jamby tegen 
alle usurpateurs gemaintineert ende ’t rijck in gedurige florissante constitutie, 
gelijck het jegenwoordich is, tegens alle incruypers geconserveert te sien, 
hebben goetgevonden brenger deses, genaemt Gerrit Broeckmans, als onsen 
expressen gesant aen hare Majesteyt af te vaerdigen, omme sich uyt onsen 
name tusschen hare Majesteyt ende die van Palimban als middelaer tot be- 
slechtinge van alle geresene misverstanden ende onlusten te interponeren, 
versoeckende hare Majesteyt gelieve al ’t gene by gemelten onsen gesant
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concernerende de saecke sal werden geproponeert ende in ’t werck gestel t, 
voor vast ende bondich te accepteren, gelijk de middelen ende voorslaegen 
tot vreede soo toegeneychden oore te leenen, dat by weege van dien de 
saecke een gewenscht ende plausibel succes volgens onse expectatie sal mo
gen sorteren

In ’t casteél Battavia, adv 7en Marty anno 1628.
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40. — AEN DEN CONING VAN PALIMBAN
PER DE FLUYT VELSEN, 7 MAART 1628.

Grootmachtige Coninck. Alsoo eenigen tijt herwaerts t’ onser kennisse ge- 
comen is, hoe hare Majesteyt met den coninck van Jamby ooverseekere diffe- 
renten in oneenicheyt ende questie geraeckt was, sonder dat tot noch toe 
getracht is geweest, by wege van bevreding de geresene misverstanden te 
beslechten ende wech te nemen, ende alsoo ons niet meer ter herten gaet, als 
de croone van Palimban ende Jamby in soodanïgen fleur ende progressiven 
stant, gelijck die jegenwoordich sijn, gemaintineert ende geconserveert te sien, 
daer ter contrarie te beduchten sy, door extremiteyt van wapenen, daertoe 
dese oneenicheden ten lesten wel uytbarsten mochten, d’een ende d’anders 
ruyne ende ondergangh mochte gevoordert werden, insonderheyt nu den 
Atchijnder, de rijcken van Jhoor en Linga vermeestert hebbende, met s)-ne 
oorlogsmacht nae de quartieren van Andrigiri, Jamby ende Palimban, om de- 
selve mede onder sijn jock te doen bu)'gen, allenskens comt nedersacken, 
hebben goetgevonden brenger deses, GerritBroeckmans, als onsen expressen 
gesantaen hare Majesteyt af te vaerdigen, ommesich uytonsen nametusschen 
hare Majesteyt ende die van Jamby als middelaer tot beslechtinge van alle 
geresene misverstanden ende onlusten te interponeren, versoeckende hare 
Majesteyt gelieve al ’t geene by gemelten onsen gesant concernerende de 
saecke sal werden geproponeert ende in ’t werck gestelt, voor vast ende bon
dich te accepteren, gelijck mede de middelen ende voorslagen tot vrede soo 
toegeneychden oore te verleenen, dat by weege van dien de saecke een ge
wenscht ende plausibel succes, volgens onse expectatie, sal mogen sorteren, 
te meer alsoo hare Majesteyt by vrede met Jamby beter gelegentheyt ende 
middel hebben sal, omme met een gecombineerde macht den woedenden 
Atchijnder couragieuselijck ’t hooft ende wederstant te bieden, ingevalle 
eenige vyantlyke attentaten tegen d’ een ende d’ ander mocht voornemen. In 
teecken van vruntschap seynden wy hare Majes'teyt by desen een gestichte 
deecken, versoeckende hare Majesteyt gelieve d’ een ende d’ ander in dancke 
t’ accepteren.

In ’t Casteel Battavia, ady 7en Marty anno 1628.
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41. — INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN GERRIT BROECKMANS, GAENDE IN GESANT- 
SCHAP AEN DE CONINGEN VAN JAMBY ENDE PALIMBAN, 9 MAART 1628.

Alsoo by den ouden ende jongen coninck in Jamby andermael onse assi
stentie van volck ende scheepen tegen die van Palimban over sekere conten- 
tien ende oneenicheden tusschen haer geresen, versocht is, ende wy niet raedt- 
saem geacht hebben (uy t vreese die wederom soo vruchteloos ende spottelijck 
mocht uytvallen, als met de voorgaende onder ’t beleyt van de commandeur 
Cunst geschiet is) de Compagnie in nieuwe lasten om Jamby wille te enga- 
gieren, maer dienstiger geoordeelt, dat men door onse intercessie ende tus- 
schenspraecke de geresene misverstanden ende onlusten van wedersvden by 
weege van reconciliatie trachten sal t’assopieren ende wech te nemen, soo is 
’t dat wy goetgevonden hebben Uwen persoon als onsen expressen gesant 
aen d’ een ende d’ ander coning aff te vaerdigen omme sich tusschen haeruyt 
onse name als micldelaer tot beslechtinge van alle gepasseerde onlusten teïn- 
terponeren ende de saecke met Uwe vlijdt ende industrie sooveel mogelijck 
te derigeren ende beleyden, dat, deselve volgens onse expectatie ten besten 
uytvallende, Jamby voortaen in rust, ende wy van de moyelijcke sollicitatien 
t’ haerder assistentie (daer doch geen voordeel ofte danck voor te verwachten 
hebben, al is’t saecke veel schoons beloven) in’t aenstaende mogen ontslagen 
blyven.

In Jamby (derwaerts ghy desen morgenstondt Uwe reyse in Godes name 
met de fluyt Velsen bevoorderen sult) met lieffgecomen sijnde, sult ghy dese 
onse instructie, mitsgaders de last die wy U daerin sijn gevende, den opper- 
coopman van der Hoeff ende den Raedt aldaer communiceren, welckeU(ge- 
lijck wy haer in onse neffensgaende missive geordonneert hebben) van alles 
wat tot bevoorderinge ende facilitatie van deese geintendeerde pacificatie 
strecken mach, grondelijck informeren, de helpende hant bieden, ende met 
goeden raet assisteren sullen, alsoo vermits hare continuele residentie aldaer 
van d’een ende d’ ander conings gelegentheyt ende humeuren de beste ken- 
nisse ende ervaringe hebben.

Onse missiven aen hare respective Majesteyten, welk wy u ongetranslateert 
sijn medegevende, sult helpen besorgen naeden sin duydelijckovergeset,ende 
daerinne de requisite eertitels ende complementos sooveel mogelijck geem- 
ployeert werden.

Nae becomen audiëntie ende overleveringe onses brieffs aen hare Majes
teyten in Jamby, sult ghy, omme de vreedehandelingedes temeerscheutstot 
de gewenschte uytganck te geven, haer onder andere voorts in t lange ende 
breede mondelinge voorhouden d’inconvenienten ende onheylen, welcke uyt !
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f d’alverwoestende oorloge, ende daerentegen doen gedencken wat heylsame 
vruchten ende commoditeyten uyt de Godtlievende vrede geschapen staen te 
resulteren,insonderheytin dese conjuncture van tijt, nu de onversadelijcke At- 
chijnder, nae syne glorieuse conquesten der wijtvermaerde rijcken van Jhoor 
ende Linga, sich den wech soeckt te baenen, omme als absoluit dominateur 
over Sumatra te heerschep, comende tot dien eynde met syne oorlogsmacht na 

ï ' de grensen van Andrigiri/jamby ende Palimban, omme sich daervan meester 
te maecken, allenskens nedersacken, dewelcke haer, dus in tweespalt sittende,

v-

1 ■

:I) te lichtelijck inslocken soude, als wanneer sy, met de banden van vrede onder
ling verknocht sijnde, by wege van t’saemgevoechde macht de dreygende 
onheylenendetirannisch jock des woedenden Atchijnders souden konnen af- 
keeren ende ontgaen.

Al is ’t schoon wy in onse missive aen hare Majesteyt van Jamby geen ver- 
maen doen van eenige renumeratie voor de lasten, welcke wy t’ haren dienste 
met dit gesantschap opnieuw sijn supporterende, sal U. E. evenwel met den 
Raedt aldaer (gelijck wy deselve meede aengeschreven hebben) overleggen 
wat daerinne tot soulagement ende benefitie van de Generale Compagnie 
nutst gedaen dient, ’t sy dat men, byaldien de toegeseyde tolvryheyt voor 
den tijt van thien jaren te groff ende hooch soude loopen, deselve voor 2 a 3 
jaeren, ofte ten minsten immuniteyt van tol voor de laest geprocureerde peeper 
urgeren ofte eenich ander soulageabel expedient naer tijt ende gelegentheyt 
van saecken voorstellen soude, ’t welck wy aen uwe alt’samen rype ende dis
creet overlegh aldaer remitteren.

U. E. sal mede met den Raet delibereren over de maniere van transport 
uwes persoons naer Palimban, ’t sy dan oover lande ofte met eenich Jambisch 
vaertuych te water; ofte soo het omme te meer aensienlijcheyts by de Palirn- 
banders te conciliëren, raedtsaemer geacht wiertmet een schip ofte jacht daer 
te verschynen, sult in sulcken gevalle daertoe een van de bequaemste jachten 
van de Malacse vlote (welcke wy meenen ghy voor haer vertreck herwaerts 
daer noch beloopen sult) mogen verkiesen ende gebruycken, alsoo de fluyte 
de Macquereel ende Veisen met de geprocureerde peper metten eersten weder 
herwaerts aen ontboden hebben, oft andersints by mancquement van d’een 
ende d’ander gelegentheyt met ’t jacht den Hazewindt, welcke wy u om op 
de reviere van Jamby gebruyckt te werden in corten hopen nae te seynden.

In Palimban gekomen ende by den coning ingelaten sijnde, ingevalle hare 
Majesteyt by forme van indignatie u mochte exproberen ende voorwerpen 
hoe wy die van Jamby voor deesen alreede actuele assistentie met volck ende 
schepen t’haerder offentie gepresteert hebben, sult hetselve beleeffdelijck 
ende op de gevoechlijckste wyse sien te excuseren, allegerende ’t selve 
pro forma als in ernst tot h^re Majesteyts offentie geschiet te sijn, gelijck d’
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uytcomste van de saecke selffs sulx genouchsaem heeft geleert ende beves- 
tïcht, ende omme hare Majesteyts misnoegen, byaldien eenich daerover ge
schept mocht hebben, noch bet te mitigeren ende wech te nemen, snit ghy 
haer uyt onse name aenbieden alle hulpe, faveur ende addresse, ende haer 
noodigen, om ons porto, sijnde haer soo wel te pas in den wech nadenMata- 
ram, haren ende onse vrundt, gelegen, te comen besoecken, haer aendienende 
ende versekerende dat alle civil ende accommodabel tractement genieten, 
gelijck mede wel vernoecht ende met goede profyten van hier sullen scheyden. 
In summa, legt alle uwe crachten ende bedenckelijcke middelen te wercke, 
om U gesantschap tot een gewenscht effect te brengen.

Ende om ’t selve des te meer te faciliteren ende te voorderen, willen U. E. 
mede serieuselijck gerecommandeert ende bevolen hebben, met den anderen 
aldaer goede eenparicheyt ende vreede te onderhouden, sonder over d’ ob- 
servance van ’t poinct d’honneur in nodeloose ende onstichtelijcke querelen te 
vervallen, welke de kitteloorige partyen, daeraen ghy om t’ appayseren ge- 
sonden wert, argeren ende dienvolgende in den voortganck van bevreding 
eenige obstaculen mochten causeren. Wanneer aen den oppercoopman van 
der Hoeff d’authoriteyt ende directie van sijn comptoir, ende van gelijeken 
aen den gesant Broeckmans d’ uytvoeringe sijnder commissie gelaten wert, 
sonder dat d’een d’anders opgeleyde last trachte te ondercruypen, sal onses 
oordeels de gereequireerde tranquilliteyt ende ruste wel connen werden onder
handen, ’t welk wy U by desen andermael op ’t hoochste injungeren ende 
belasten nae te comen.

Byaldien ’t noodich ware den ondercoopman in Jamby, Jan Oosterwijck, 
vermits syne becomen ervaringe in gemelte quartieren t’ uwer assistentie 
mede nae Palimbang gingh, sult denselven met goetvinden des Raets aldaer 
meede mogen nemen ende nae gelegentheyt gebruycken.

In ’t Gasteel Battavia, ady 9e" Marty anno 1628.

42. — ORDRE
VOOR DEN COOPMAN JAN DE COSTER ENDE DEN RAEDT VAN DE FLUYTE 

AMSTER VEEN, GAENDE NAER COTARINGIN, GELEGEN OP BORNEO,
22 MAART 1628.

Alsoo ons tegenwoordich wat schaers van rijs geprovideert vinden, ende 
dat nae alle apparentie den toevoer uyt des Matarams landt vooreerst weinich 
sal beschieten, gelijck mede dat het verwachte secours van Siam buyten ex- 
pectatie lang tardeert ende wellicht (ter oorsaecke van ’t quaet gewas aldaer) 
soo goeden quantité niet becomen sullen als wel verhoopt wert ende vandaer
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is geeyscht, soo ist dat wy goetgevonden hebben (omme in geen gebreck van 
rijs te vervallen) de fluyt Amsterveen, groot ongeveer 160 lasten, metrequisijt 
cargasoen nae Coutaringin (gelegen op ’t eylandt Borneo ontrent 50 mylen 
seylens Oostelijcker als Succadana) af te vaerdigen, omme de rijslast, die 
aldaer nae geinformeert worden in ’t cort te becomen sy, teprocureren. Ghy- 
lieden sult derhalve desen aenstaende morgen in Godes name onder seyl gaen 
ende U reyse op ’t spoedichste derwaerts bevoorderen. In Coutaringin met 
lieff gearriveert sijnde, sultghylieden den coning Uwe aencomste laten weten, 
onse missive nevens de schenckagie met behoorlijcke complementos over
leveren, ende hem meteenen aendienen hoesijn E. nu dit schip op des conings 
versoeck tot een preuve is seyndende omme te sien, wat profyten in sijn landt 
te doen sy; dat hem derhalven gelieve sulcke ordre te stellen, ghylieden 
met goet contentement op ’t spoedichste volladen met rijs moocht afifgevaer- 
dicht worden, omme des te eer wederom derwaerts te keeren.

’t Cargasoen (bestaende in packen Custcleeden etc., monterende als per 
nevensgaende facture ƒ 
coopman Jan de Coster, omme doordenselven gebenefitieert ende tegen rijs 
oovergeset te worden.

Ende opdatter geduerende ’t voyagie goede ordre onderhouden ende in 
alle voorvallende saecken belangende de voordernisse van Compagnies af- 
fairen behoorlijck mach werden gedisponneert, hebben wy goetgevonden 
voorsz. Coster ’t oppergesach soo over de directie van ’t cargasoen als d’ap- 
pendentien van dien, mitsgaders de convocatie van den Raedt ende de présé
ance in denselven, te bevelen, daernae een yder op dese fluyt varende sich 
heeft te reguleren.

Dit cargasoen sal in Coutaringin nae onsen ooverslach ruym 4000 realen 
renderen, ende wy maecken rekening dat de rijslast van Amsterveen niet boven 
3000 realen sal comen te bedragen, ’t Surplus sal U. E. sien te besteden in 
drakenbloet, besoarsteenen, rottang, parangs off goedt gout.

Wy willen U. E. gerecommandeert ende bevolen hebben alle mogelyke 
debvoir aen te wenden, Uwe rijslast (daeromme ghylieden expresselijck ge- 
sonden wort) te bevoorderen ende daermede op ’t spoedichste, hoe eer hoe 
liever, herwaerts aen te comen. Wy maken rekening, dat ghylieden boven 
3 maenden niet sult uytwesen. Soo ghy ’t corter maeckt, ’t sal ons aengenaem 
sijn en de Compagnie sal daeraen dienst geschieden.

By gebreck off schaersen toevoer van rijs, ’t welck wy niet verhopen, sult 
’t gebreeckende aen de last om tijt te winnen aldaer met gesneden padi sup
pleren, ofte by manequement van d’een ende d’ander eenige omtrent gelegen

)) gaet geconsingneert in handen van den

‘) Niet ingevuld.
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plaetsen mogen aendoen, daer hope sy om rijs te connen becomen, waervan 
ghy aldaer de beste opening ende informatie crygen sult.

Gedurende den tijt dat ghylieden voor Coutaringin off elders in de ladinge 
licht, sult gestadich goede wacht doen onderhouden. Laet geen meer volck 
aen lant voeren als tot den handel van noode sy, ende den dienst van de Com
pagnie vereyscht, opdat ’t schip altijt wel gemant blyft ende U by onachtsaem- 
heyt geen ongeluck treffe.

Eenige Spangiaerden, Portugiesen ende alle andere onse vyanden bejege
nende, sult alle mogelijcke affbreuck doen, die in U gewelt sien te becomen, 
hare goederen onder behoorlijcken inventaris overnemen, ende ’t volck in 
goede versekeringe bewaren; ende sijdt altijt voorsichtich in ’t aentasten van 
den vyant, opdat U door al te haestich enteren, ofte andersints, geen ongeval 
geschiede.

Tot een besluyt recommanderen U. 1. alt’ samen op ’t serieuste Uwen last 
in rijs soo spoedich als eenichsints mogelijck sy te procureren, ende daermede 
sonder eenich versuym herwaerts aen te keeren, alsoo goede quantité van 
doen sullen hebben omme Teyouhan in ’t begin van ’t Oostermousson te 
secunderen. Compt dit sonder exceptie nae. Goeden dienst sal de Compagnie 
daeraen geschieden.

In ’t Casteel Battavia, ady 22 Marty anno 1628.

.__J*

43. — JAMBY.
AAN DEN OPPERCOOPMAN CORNELÏS VAN DER “

'T FREGAT DE MUYS, 21 APRIL 1623./

Tsedert onsen jongsten (in copie hiernevensgaende) per de fluyt Velssen 
in dato 7cn Marty, welckers inhoude by desen alsnoch confirmeren, is ons op 
den 3en deser par de commandeur Carel Lievens wel geworden U.l. aenge- 
name missive van den 25en Maert, daerby onder anderen verstaen hebben, hoe 
Compagnies negotie aldaer by manquement van capitael eenigen tijt stil ge- 
staen hadde. Item U.l. serieus versoeck om met den eersten met het fregat de 
Muys gedient te mogen werden, gelijck mede der coningen van Jamby ern- 
stich verlangen om onse antwoorde op haer versoeck van nieuwe assistentie.

Dese, daerinne wy ’t noodige op den Uwen sullen beantwoorden, gaet met 
het fregat de Muys, welcke wy tot voordering van diensten, in den Uwen ge- 
mentionneert.goetgevonden hebben metten eersten derwaerts affte vaerdigen 
in plaetse van den Hascivindt, welck wy U by onse jongsten belooft hadden 
toe te schicken, doch also ’t selve vermitssijn insuffisance endeswackheyt ge
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Jamby,-21 April 1628.

nootsaeckt werden aen wal te leggen, onse belofte daerinne niet connen pres
teren. Met ’t jacht de Haset sijnde van seer dienstich gebruyck op de reviere 
van Jamby, gelijck voor deesen meermalen gebleken is, souden U.l. wel voor- 
sien hebben, ’t en ware wy ’t selve tot procure van rijs nae de Westcust van 
Sumatra (derwaerts wy het eerstdaechs voornemen aff te vaerdigen) in de 
presente schaersheyt noodich van doen hadden. Vertrouwen ondertusschen 
U.l. sich soo met dit fregat, welcke nu seynden, met ’t jacht Diemen, van des 
commandeursLievens’ vlote aldaer over behouden, mitsgaders de fluyten de 
Macquerecl ende Velsen, voor desen gesonden, soo tot den op- ende affvoer 
op de reviere, transport van den gesant Broeckmans naer Palimban, welcke 
oock ten quaets[ten] comende, met praeuwen can geschieden, gelijck mede 
tot inladinge ende overvoer van de opgesamelde peper herwaerts, genouch- 
saem sult connen behelpen.

By mancquement van Suratsch ende Choromandelsch cargasoen, gelijck 
mede van 't vaderslants ontsett, welck alle uren te gemoete sien, hebben U.l. 
tot styvinge van de handel met dese gelegentheyt niet voor Jamby dienstich 
connen toeseynden. Soohaest d’ een ended’ ander sal ingecomen sijn, hebben 
U.l. een goet secours te verwachten. Sijt ondertusschen verdacht de voor 
desen gesondene comptanten ende cleeden wel te mesnagieren ende op een 
rysende marckt te houden.

De geprocureerde ende gereet leggende peper aldaer, sal U.l. ons metten 
eersten al t’ samen toeseynden, sonder deselveop nodeloos perykel van brant 
ofte eenich ander onverwacht inconvenient aldaer langer te houden leggen. 
Tot transport derselver achten wy ’t jacht Diemen, welcke wy vertrouwen 
voor den ontfanek deser al herwaerts aen gedepescheert sal sijn, item de fluy- 
ten de Macquereel ende Velsen bastant ende capabel te sullen wesen. Tot ber
ging ende inladingh van de peper welcke noch nae de depesche gemelter jach
ten aldaer geprocureert sal werden, hebben U.l. d’een off ander schip oft' 
jacht, soo haest ontset becomen, te verwachten.

U. 1. sy gerecommandeert ende bevolen niet in gebreecke te blijven, gelijck 
voor deesen meermalen geschiet is, ons met alle gelegentheyt van tijt tot tijt 
pertinent advijs te geven, wat peperrestant by ’t comptoir aldaer overblijft, 
gelijck mede wat apparentie daer sy tot procure van dien in ’t aenstaende.

Laet ons mede metten eersten weten, in wat termen de saecken tusschen 
die van Jamby ende Palimban jegemvoordich staen, ende off er apparentie 
sy de geresene misverstanden door onse tusschenspraecke vergeleken ende 
wechgenomen sullen connen werden. Laet niet nae neffens onse gesant alle 
mogelijeke industrie ende vlijdt aen te wenden, ten eynde de vrede tusschen 
beyden getroffen ende wy van de moeyelijeke sollicitatien der Jambi 
om prejudiciable assistentie eenmael ontslagen mogen werden. De Generale
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Compagnie sal daeraen goeden dienst ende U. 1. bysondere eere geschieden.
Van des Atchijnders preparatien ten oorloge ende werwaerts die ’t hooft 

gewent heeft, gelijck mede van der Portugiesen constitutie in Malacca, sal 
U. 1. sicli soo veele moogelijck trachten te informeeren, ende ons van d’een 
ende d’ander met alle gelegentheyt advijs ende bescheyt geven.

Den 3cn deser is ’t Engelsche schip de Blessingh van Suratte ter rheede 
voor Bantam gearriveert, medebrengende partye Guseratse cleeden. Nae 
d’Engelsen voorgeven souden eerstdaechs een schip nae de Westcust van 
Sumatra tot procure van peper met requisijt cargasoen affvaerdigen. Jamby 
achten wy dat mede provideren sullen, byaldien het haer aen een schip ofte 
volck, daervan seer sober versien sijn, niet comt te gebreken.

In ’t Casteel Battavia, ady 21en April anno 1628.
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44. — TEYOUHAN.
AEN D’IIEER PIETER NUYTS, PER DE JACHTEN ERASMÜS, DOMBURCH 

ENDE DEN IUEN, 18 MEI 1628.

By neffensgaende acte van resignatie sal U. E. connen sien, hoe wy vol
gens ordre van de Generale Compagnie op den 30 September passato (nae- 
dat den 27 ditto alhier met onse familie in goede voorspoet ende gesondtheyt, 
Godt loff, gearriveert waren) uyt handen van d’E. heer Generael Pieter de 
Carpentier overgenomen ende dien volgende andermael aenveert hebben ’t 
generale gouvernement van India.

U. E. gelieve desel vc alomme ter plaetse daer ’t behoort, soo te water als te 
lande, onder U. E. gebiedt ende directie solemnelijck te doen proclameren, 
mitsgaders den eedt van getrouwicheyt allen dien ’t aengaet behoorlijck af 
te nemen, U. E. voorts recommanderende ons in allen saecken, den dienst 
van de Generale Compagnie concernerende, gelijck een trouwende oprecht 
Raedt toestaedt, naer uytterste vermogen met raedt ende daedt t’assisteren, 
waeraen ’t lant, de Generale Compagnie ende ons eere, dienst, plicht, ende 
U. E. bysondere loff sal geschieden.

Tsedert U. E. affscheydt van Batavia sijn hier Godt loff van ’t vaderslant 
van de naejaers equipagie 1627 successive wel aengecomen de naervolgende 
schepen, te vveeten: 25 September Utrecht; 27 ditto de Nieuwe Galias ende 
Texel; 9 October Vyanen; 13 ditto ’t Wapen van Hoorn; 18 ditto ’t jacht den 
Ar ent; 23 ditto de fluyt Veisen \ item op de Custe Choromandel: 20 January 
Leeuwinne ende Kemphaen, geladen met alderley coopmanschappen, provi- 
sien, nootlicheden ende ƒ444.575 in realen ende Nederlants geit, beneffens 
noch ƒ300.000 in goudt ende coopmanschappen voor de Cust.
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Teyoühan, 18 Mei 1628.260

Hiertegen is d’heer generael Carpentier den llcn November passato 
hier naer ’t vaderslant gescheyden met de schepen, te weten : Frederick Hcn- 
drick, Groot Hollandia, ’t Wapen van Delft, 's Lants Hollandia, de Nieuwe 
Galias, daermede over de voorsz. schepen verdeelt ende aen de Camers van 
Amsterdam, Middelbur.chr.Delft,.Rotterdam ende Hoorn geconsingneert ge- 
gaënTseen cargasoen, bedragende incoops in ’t generael ƒ1.334.580—10 — 8, 
bestaende te weeten in: 64.795 sacken peper, 284.604 ‘til giroffel nagelen, 
318.038 noten muscaten, 95.122 ® foely in 844sockels, 12.923 catty rouwe 
Chinesche zyde, 451 balen Persische zyde, 17.895 1? schoonen Cantons radix 
China, 21.275 cffi galiga, 55.612 & salpeter gerafineert ende rouw, 40.451 stucx 
ende 16 balien diverse sorteringe fijn porceleyn, 142 picol 63 catty Japans 
coper, 1.050 catty veroverden indigo, 180 catti aloë, 121| caraet diamanten 
bestaende in 73 stucx, 11 stucx besoarsteenen, 7 leggers gepeeckelde noten 
muscaten, 15 catty 6 tayl veroverde muscus, 10 picol sandelhoudt, 7 packen 
deden van de Cust als andersints, 62 stucx geschut tot ballast, ongetaxeert.

Welcke voorsz. vlote den 13 January van hier noch gevolcht is ’t schip 
Vyanen, geladen met een cargasoen, bestaende in ’t naervolgende, te weten: 
384-| picol zyde, 1.331 picol coper, 7.972 sacken peper, 20.618 1£ salpeter, 
incoops costende ƒ327.961 — 2 — 12.

Item van Suratte is den 16 December passato mede naer 't vaderslant aff- 
gevaerdicht ’t schip Dordrecht met een cargasoen van ƒ 339.674 — 8 — 13, 
bestaende in ’t naervolgende te weeten : /

.. f. Y^' 16-725 ‘ffi catoene garen van Brotchia, 6.324 <8? catoene garen van Cambaia, 
^ 5.600 stucx montacis, 386 stucx alcativen van Agra, 6 stucx alcativen van

Persia, 300 stucx chauters chemiamis, 45 stucx t’chits, 300 stucx ambertis, 
200 stucx cassen de Bengala, 2.172 spica nardi, 1.500 'ü? borax, 1.863 ru.‘ 
segellack, 292.240 11? geraffineerde salpeter, 150 balen Persische zijde, 1.564\ 
picol Jambische peper, 8.000 giroffel naegelen, 133.708o rtL‘indigo Benjana, 
236 tola ambergrijs, 61.500 stucx ammerdana, 8.000 stux mercksteenen, 
4.036 indigo Zirchees, 26.850 cattoen.

D’Almogende gelieve soo de gesondene van hier als van Zurattealt’samen 
ter gedestineerde plaetse behouden te laten arriveren. De heeren Majores 
zullen daermede een treffelijck ontset becomen omme des te ruymer ende 
onbecrompener haren benoodichden staet over gans India te mogen secou- 
reren.

Van de custe van China, Teyoühan en Japan sijn hier mede successive wel 
aengecomen de schepen, jachten ende joncquen te weten :

17 December ’t jacht Erasrmis, 21 December ’t schip de Vrede;
19 January ’t jacht Sloten, 30 January ’t jacht Cleen Heusden beneffens 

van ’s conings joncquen, gemant met 34 Nederlanders, 8 February 't jacht

van
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Teyouhan, 18 Mei 1628. .261 |
;den Hoen, naedat tsedert 28 December in ’t vaerwater van Malacca by onse 

cruyssende vloteop’tMaccaus vaertuych vertoeft hadde, al t’samen verdreven;
21 Marty dejonquzZeelant, 25 April dejoneke daermede ontfangen

hebben Uwe aengename missiven in dato 22 July van Teyouhan, 7 Septem
ber uyt Meaco, 27, 28 February ende 15 Marty andermael van Teyouhan, 
ende daeruyt, gelijck mede by mondeling rapport der respective overhooff- 
den van de bovenverhaelde jachten als joneken, den stant endegelegentheyt 
van saecken op d’een ende d’ander plaetse verstaen.

Wy hadden wel gewenscht ende verhoopt aengenamer tydinge van Com
pagnies affairen in gemelte quartieren te vernemen, dan wat isser in te doen. 
Misslaegen sijnder begaen, daer is soo wel te hardt als tesachtgeloopen. Wie 
can de rechte mate treffen? Godts wille moet geschieden, ende voor sooveel 
mogelijck is, moeten ons daerinne gerust stellen. Het schijnt ende is oock 
inderdaet soo geschiet de commandeur de Witt ende synen Raedt gesocht 
hebben, de saecke soo te beleyden, dat vrienden van twee machtige naebu- 
rige vyanden mochten blyven ende met beyde wel staen, daertoe oock ge
tracht hebben, deselve op seeckere maniere met gewelt van malckanderen te 
houden, stellende haer alsoo genouchsaem om van beyden te gelijck de sla
gen op den hals te crygen, gelijck in diergelijeke occurentien de minste (als 
wy daer waren) gemeenelijck onderworpen sijn; ’t heeft oock niet veel ge- 
scheelt off de Compagnie soude aen haer schepen, volck ende goederen door 
branders van de roovers groote scha’de geleden hebben', doch is Godtloff 
noch op ’t quaetste niet uytgevallen.

Den roover Icquan hadde lang soo schoonen samblant gethoont, dat de 
Witt ende synen Rade voor seker meenden hy soude met een goet deel van 
sijn gevolch van de custe van China vertrocken ende nae Battavia gevaren 
hebben. Hierover resolveerden met de schepen de Vrede, Erasinus, deHocn, 
Sloten, Cleen Heusden ende 4 jonequen hun nae des rovers vlote te vervoegen 
omme deselve met representatie van soo een aensienlijeke macht op simpele 
insinuatie te doen vertrecken, sonder dat behoeven soude tot de wapenen te 
comen, welcke d’oorsaeck is, de Witt ende synen Rade niet goet en vonden 
dat de 80 oorlogsjoncqen van den coning van China, die Simsou gereet hadde, 
in sijn compagnie mede na de rovers voeren, sijnde een seer grote misslach 
geweest, daerdoor den haet ende vyantschap van beyde partyen op den hals 
heeft gehaelt. Simsou claecht genouchsaem van wegen den coninck van China 
dat de Witt oorsaecke is, de macht van de roovers soo groot geworden ende 
de zeecuste daerom hier soo verdestrueert ende affgeloopen sy. ’t Gaet seker 
den roover Icquan, soo ’t Godt niet merekelijek hadde verhoedt, soude de 
Witt op de gedane insinuatie met de slach geantwoort ende alle des Com
pagnies scheepen vermeestert ende vernielt hebben, Waren d’ onse soo reso-
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r luyt ende voorsichtich als dese rovers geweest, souden haer t’ eenemael ge
slagen, verstroyt, verdestrueert ende groote schade begaen hebben, alsoo dc 
macht, ’t recht ende de goede occasie daertoe wel hadden. Dit gepasseerde 
roeren alleenelijck aen, niet om den Raedt haer faulte te reprocheren, maer 

U. E. ende den Raedt aldaer te recommanderen, in diergelyke voorval
lende occasien soo goede voorsichticheyt ende wijsheyt te gebruycken, dat 

recht ende goet voornemen met Godes hulpe ten besten van de Generale 
Compagnie mach gedven.

U. E. seyt in syne missive van 15en Marty geresolveert te hebben, omme de 
roovers onse vruntschap, behoudens d’eere van onse natie, aan te bieden, 
ende d’onse, by haer gevangen, te versoecken. Dat de vryheyt van de gevange
nen procureren, is wel gedaen, maer seer dangiereus is ’tandermael in vrunt- 
lijcke correspondentie met de roovers te treden, dewyleU.E. ook vruntschap 
met de gehoorsame van den coning van China sijt houdende. Al wat wy be- 
beloven, moeien wy naecomen; ende geen van beyden, noch roovers noch 
’s conings mandorijhs, sijn naehare wet verbonden ons trouwe tc houden, 
soodat men hem selven, met sulx te doen, wederom in soodanigen gevaer 
soude stellen als de Witt voor desen geweest is. Niettegenstaende de roovers 
(na men.seyt) wel 1000 joncken ende 100.000 mannen sterck sijn, houden wy 
hare openbare vyantschap U. E. soo periculeus niet te wesen, als wel hare 
vruntlijeke correspondentie, gelijck oock minder gelooven mogen ’t schoonste 
gelaet van de Chineesche mandorijns, dan alle de macht van China behoeven 
te ontsien. Oversulx recommanderen U. E. daerinne soo goeden circumspec- 
tie te gebruycken, als na ’smenschen overleggende beleyt doenlijck is ende 
te wege gebracht can werden.

’t Is ons leet dat onse gesantschap aen syne Majesteyt van Japan soo gans 
vruchteloos, jae schadelijck uytgevallen is, ende dat U. E. niet alleen onver
richter saecken, maer selffs onverhoort heeft moeten keeren. Wy meenen soo 
U. E. selffs gedaen haddet ’tgeene aen Nj'enrode naderhant heeft belast, dat 
wel audiëntie becomen soudet hebben, namentlijck soo van de saecke van 
Teyouhan ofte Sinckanders niet haddet geroert, maer alleen versocht om syne 
Majesteyt onse vereeringe te presenteren, ende daer beneffens dat met sijn 
faveur ende gunst t’onswaerts gelijck voor desen gelieffde te continueren, 
alsoo U. E. niet gesonden was, omme tegen syne keyserlijeke Majesteyt voor 
synen Rade selffs over de souverayniteyt van Teyouhan te playdoyeren. ’t Is 
niet lange geleden dat sekere gecommitteerde van de Generale Compagnie 
naer Engelandt gesonden wierden, omme aen syne Majesteyt van Groot- 
Brittangen ende synen Rade, ten overstaen van d’ ambassadeurs van hare 
Ho. Mo., te verthoonen ’t recht van souvereyniteyt welck hare Ho. Mo. ende 
(Je Compagnie van d’eylanden Banda, Battavia ende andere plaetsen
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cómpeterende, tegen ’t gene d’officieren van d’Engelse Compagnie susti- 
neerden, als te weten dat hare Majesteyt van Groot-Brittangien de souveray- 
nïteyt van Lonthor toequame, maer emmer soo qualijck, jae noch slimmer 
wierden de gesanten in Engelandt, dan U. E. met sijn geselschap in Japan 
getracteert is geweest; daeromme ons niet vreemt dunckt, dat U. E. onver- 
hoordt teruggesonden is; doch al had U. E. audiëntie becomen, het different 
soude daermede niet geslist wesen, maer alleen soud voor de gemeente soo 
claer niet gebleken hebben, dat qualijck ten hove stonden, als’t nu wel schijndt.

Dewyle U. E. van de jachten Heusden, Westcappel, ende Chincheo, die op 
sijn vertreck van Japan in Firando liet, 15 Marty passato noch niet vernomen 
hadt, is te duchten dat in Japan van ’s keysers wegen opgehouden ended’ onse 
aldaer wellicht in verder molest geraeckt mochten sijn, ende dat op d’actie 
van schade ende interest, die de Japanders, in Teyouhan handelende, souden 
mogen pretenderen; doch sullen evenwel ’t beste verhopen.

Naedat eenige dagen met grooter devotie naerder tydinge van Japan hadden 
verwacht, gelijck mede eenige nieuwe schepen van ’t vaderslant om met des 
te beter fundament op de saecken van Teyouhan ende Japan te mogen resol
veren ende U. E. tijdtlijck t’ advyseren waernaer sicli te reguleren haddet, 
hebben eyntlijck goetgevonden, siende dat de tijdt verliep ende ’t mousson 
begonde deur te waeyen, vooruyt naer Teyouhan te seynden de jachten 
Erasinus y Domburch ende den Haai, met soo vele provisien ende nootlicheden 
als gevoechelijck bergen connen, t’samen gemant met 130 coppen, opdat 
U. E. de saecken inTeyouhan by provisie des te beter in goeden standtsoudet 
mogen behouden, totdat meerder hulpe ende naerder ordre van hier becomt, 
U. E. ondertusschen regulerende naer ’t gene volcht, namentlijck:

T’ ontyde willen U. E. niet bevelen groote dingen t’ onderwinden, want 
met dese dry jachten Erasinus, Domburch ende den Haai, Woerden, dat in 
Teyouhan is, ende al waren daer van Japan oock bvgecomen de jachten Heus
den, Westcappel ende Chincheo, soo sijn dese sev.en stux met al haer volck niet 
bastant om yets groots tegen de roovers voor te nemen, maer sijn met Godes 
hulpe sufficant om alles in staedt te houden gelijck het is, soowel ter defentie 
tegen alle de macht van de roovers, van de Spaensche vyandt ende oock de 
macht van China, offoock van Japan, soo yemandt yets offensive tegen Teyou
han wilde voornemen, gelijck wy meenen vooreerst noch niet geschieden sal.

Hierover recommanderen U. E. andermael vooreerst ende vooral, alles in 
staet te houden totdat meerder hulpe, een goet capitael ende naerder advijs 
becomt. Wat hiermede meenen, sullen naerder verclaren, als te weten:

Dat U. E. vooreerst sich niet verhaeste de machtige roovers onse vruntschap 
aen te bieden, noch oock oorlogh aen te doen, maer dat sich inTeyouhan op 
sijn voordeel stil houde ende aensie, waer het henen wilt, verwachtende off
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syluyden geen aenspraeck doen sullen, om de saecken met des te meerder 
voordeel te mogen beleyden, soo omme de verlossinge van onse gevangenen 
te procureren, als omme des Compagnies proffijt met haer te doen.

Wat aengaet den vryen handel met China, met giften ende gaven, hardt 
loopen ende jaegen, sullen die oock niet becomen; ’t moet sijn tijt hebben 
ende schijnt deselve nu hart te genaecken, waerover ernstelijck dient gelet 
op d’occasie, die nu begint te verschynen. De combon ende toutock hebben 
den commandeur de Witt schriftelijck van ’sconings wegen toegeseyfrsoo, - " 
hy Zimsou de roovers van de custe van China wilde helpen verdryven ende 
destrueren, dat een yder van hare ondersaten toelaten souden by d’onse in 
Teyouhan ende Battavia nae haer welgevallen te gaen handelen, soo haest 
de roovers verslaegen ofte verdreven souden sijn, welcke toesegginge oock 
presenteerden met schriftelijcke acte van den coning selve te becrachtigen.

Wy weten wel dat dit een swack riedt is om op te steunen, maer offschoon 
langen tijt met de roovers eens bleven, om naerder verseeckertheyt van den 
vryen handel in China te becomen (gelijck U.E. meendt dat men behoordtte 
doen), wat connen eyndtlijck anders daerby winnen, dan diergeiijcke schrif
telijcke toesegginge, met een begin van ’t effect, dat altijt weder connen aff- 
snyden ende oock doen sullen, als daerby proffijt weten te haelen? Hierover 
meenen wy niet geraden te wesen, dat men langer wachte de mandorijns van 
den coninck van China de handt te bieden, omme de roovers, op nieuwe toe- 
segginge van den vryen handel, van de custe te verdryven, doch niet eer voor 
U. E. de rechte occasie ende gelegentheyt daertoe becomt, te weten als U. E. 
sooveel macht byeen heeft, dat sulx alleenich can doen, ofte oock met hulpe 
van de macht des conings van China.

Wy meenen mede goet te wesen dat U. E. onse macht in Teyouhan byeen 
houdet, verwachtende dat de mandorijns van China andermael onse hulpe 
versoecken; ende soo ’t daertoe comt, thoont U alsdan daertoe wel genegen 
te wesen, mits dat U. E. wederomme opnieuw schriftelijck toesegginge doen 
van een yder haerder ondersaten liber ende vry met onse Compagnie in Tey
ouhan te laten handelen, off oock onse schepen op hare custe, nae de gelegent
heyt soude mogen voorcomen.

Als U. E. hiervan op nieuws schriftelijck acte in der bester forme van den 
toutock, combon ende coning selve becomt, sal U. E. daertegen vaste toe- 
segginge van onsentwegen mogen doen, dat alle devoirsultaenwenden 
de voorneemste macht der roovers te breecken, ende haer soo veel mogelijck 
te verstroyen ende vernielen.

Soo hierop de saecken hun soo toedragen, dat daer goede apparentie sy,
U. E. met Godes hulpe d’ overhant van de roovers soudt connen becomen, 
sal U. E. de saecke ernstich by der handt nemen ende Godt voorts d’ uyt-
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comste bevelen. Maer soo lange geen apparent voordeel siet, bevelen U. E. 
wel expresselijck niet by der bant te nemen, alles op sijn defensie te blyven 
staen ende ’t versoeck van de Chyneesche mandorijns tegen de roovers te 
voeden ende trayneren, totdat meerder macht ende hulpe van hier becomt 
ende den coning selve een goede vloote tegen de roovers uytsette, ofte totdat 
die in haer selven alsoo consumeren o ff verdeylt werden, dat U. E. met de 
macht, die daer byeen can brengen, d’overhant van de resterende roovers 
moocht behouden.

Wat aengaet de souverayniteyt van Tëyouhan ofte ’t eylant Formosa, welck 
de Japanders schynen te pretenderen uyt crachte van d’opdracht, die eenige 
Jappanders seggen dat 16 personen van ’t dorp Sinckan (steelswijs van Tey- 
ouhan vervoert) aen den keyser van Japan aenbieden : in Tëyouhan sal U. E. 
in geenderley mannieren ’t recht, welcke de Compagnie daer toecompt ende 
tot noch toe gebruyckt heeft, aen geene natie ter werelt cederen, maer onge- 
violeert tegen een yder, ’t sy Japanders, Orientische ofte eenige Europische 
natiën, wie het oock sonde mogen wesen, mainteneren, gelijck tot noch toe 
gedaen is. Laet de Sinckanders haer selven in ’t dorp Sinckan regeren gelijck 
gewoon sijn. Dat de keyser van Japan in Japan sulcken souverayniteyt ge- 
bruvcke als syne Majesteyt daer toecompt: in Tëyouhan verstaen wy heeft 
hy niet te pretenderen, ende sal U. E. aldaersulcke wetten stellen, ordre ende 
regel houden, als U. E. conform de last ende intentie van de heeren Majores 
met den Raedt goetvindt.

Soo eenige Japanders in Tëyouhan gecomen sijn, ofte noch soude mogen 
verschynen, sal U. E. haerlieden met alle vruntlycke beleeftheydt bejegenen, 
soo lange haer des waerdich bethoonen, mits haer in den handel sulcken vry- 
heyt vergunnende als sonder merckelyke prejuditie ende nadeel van de Com
pagnie geschieden can, ende meer niet; maer soo al teseer meteen vermetele 
hoochmoet quamen te exederen, sult die met discrete graviteyt in thoom 
houden, gelijck d’aerdt van die natie vereyscht. Extraordinarie groots, hoo- 
vaerdich ende streng sijn sy in hare regieringe. D’ hoovaerdye ende grootshey t 
mogen wy wel naerlaten; genoech sal ’t wesen dat met strengheyt (soo ’tsoo 
moet wesen) in thoom gehouden werden.

Soo d’onse in Japan over de souverayniteyt van Tëyouhan ofte Formosa 
aengesproocken werden, ’t is onnoodich ende oock ongeraden dat daerop 
antwoordt geven, off ook eenige verdedinge doen van ’t recht dat ons aldaer 
is competerende. Soodanige questien sal men t’onswaerts renvoyeren. Wy 
meenen hoe daervan minder in Japan gesproken werdt, hoe ’t beter wesen 
sal, alsoo ’t schijnt niet dan te meerder haedt op den hals halen soude, die dit 
poinct aldaer in ons faveur tegen de Japanders soude willen maintineren.

Wy sien wel, soo den keyser van Japan de souverayniteyt van Tëyouhan op
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’t vals voorgeven syne[r] ondersaten ende opdracht van d’opgemaeckte 16 
Sinckanders in ernst begeert aen te nemen, dat in Japan, soo lange daer van de 
Compagnies volck ende middelen sijn, veel swaricheden ende becommeringen 
te verwachten hebben, doch hopen dat d’Almogende alles ten besten wel 
schicken sal. Wat syne Majesteyts meyninge sy ende hoe groot de pretentie 
van de Japanse cooplieden soude mogen wesen, connen alsnoch niet weten; 
alsnaerderbescheytdaervan becomen, sullen oock naerder daerop resolveren.

Dewyle 15en Marty passatogeenejoncken van Japan in Teyouhan gecomen 
waren, ende dat U. E. oock niet vernomen haddet van de jachten jlcusdeu,. f- 
Wcstcappel ende Chincheo, die hier oock niet verschenen sijn, soud’ wel mogen 
wesen, dat d’onse in Japan met de reste gequelt ende opgehouden wierden, 
op actie ende pretentie van de schaede ende interest die dejapanderssouden 
mogen voorgeven, door ons toedoen geleden te hebben; doch hopen dat het 
soo quaet niet wesen sal, ende dat naderhant noch aldaerby U. E. verschenen 
sullen sijn.

Wy sijn lange seer genegen geweest de resterende rouwe syde, wesende
ontrent__ *) picol, weder van hier naer Japan te seynden, insonderheyt soo
tijdtlijck geen goede somma geit van ’t patria bequamen, op hope dat mede 
geiijckdevoorgaende tot goeden pryse in Japan souden werden vercocht,ende 
datU. E. ’t retour in silver metten eersten soudet mogen becomen ende ’t 
selve in rouwe syde ende andere Chyneesche waren besteden; dan, alsoo geen 
seeker tydinge becomen hoe ’t in Japan staedt, de nieuwe zecourssen van ’t 
vaderslant tarderen, gel ij ck mede dat onseker is, wat uytcomste den troubel op 
de custe van China nemen sal, hebben hierop alsnoch niet connen resolveren, 
maer is apparent, soo geen naerder tydinge van die quartieren becomen, dat den 
Raedt eer resolveren sal de zyde naer ’t vaderslant als nae Japan te seynden.

Met de jongste [schepen] sijn hier van ’t vaderslant gecomen laeckenen, 
daeronder swarte, die nieuwers dan in Japan gevendt connen werden. Wy 
meenden se derwaerts te seynden, maer alsoo verstaen, dat d’onse aldaer 
met sulcken sorteringe verlegen sijn, ende dat Nyenrode wenscht in twee 
jaren geene mochten gesonden werden, ’t en ware een weinige roode, hebben 
goetgevonden deselve tot het naeste jaer hier te houden, verhopende dat 
dertusschen de saecken aldaer beter sullen staen dan tcgenwoordich vermoe
den. Dese swarte Iaekenen moeten nae Japan gaen ofte naer ’t vaderslant te-
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rugge gesonden werden, alsoo in gansch India nieuwers begeert sijn.
’t Verleden jaer sijn van hier naer Siam om rijs gevaeren ’t schip de Camecl 

beneffens de jachten de Cleene Hope, Nera, den Harinck ende de fluyt Gorcum, 
daervan de fluyt alleen met omtrent 150 jasten rijs gekeert is, recht op dien 
tijdt als ons den rijs uyt het landt van deniMataram onthouden wiert ende alle

*) Niet iügevuld.
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de provisie in de stadt geconsumeert was. De Cleyne Hope, \Nera ende den 
Haerinck sijn hier ledich gekeert; de Cameel was met timmérhout herwaerts 
aen affgevaerdicht, maer hebben die tot noch toe niet vernomen, ende is soo 
laet van Siam vertrocken, dat apparent dit mousson alhier niet sal connen 
comen. Wy hadden voorgenomen ’t schip de Vrede naer Siam te seynden, 
omme de gecontracteerde hertevellen voor Japan/ incoops omtrent 350 tayl 
Siams bedraegende, met eenige rijs voor Teyouhan in te nemen; dan, alsoo : 
by den Raedt, doen ditto Vrede zeylreedt was, naerder geconsidereert wiert, 
soo 't selve in Siam quam sonder de lang verwachte brieff ende presenten van 
Syne Vorstelijcke Genade, den Prince van Orangien, aen den coninck van 
Siam mede te brengen, dat het daer nieuwe onlust ende vermeerdering van 
affgunst tot onse natie soude veroorsaecken, jae dat misschien mede geen rijs 
noch vellen soude toegestaen werden te laden; [oock] dewyle de hertevellen 
seer dier waren ende oversulx mede als alle d’andere schepen een vruchte- 
loose reyse doen mochten, de swaricheyt van arresten die men in Japan ver
moedt ende de tardance van de vaderlantse schepen, [voorts omdat] nae 
diverse quartieren om rijs moeten seynden ende daertoe geen ander by der 
hant sijn, dan voorsz. schip de Vrede- Wapen van Hoorn endèdefluyt Edam,*?^ 
die t’ samen ontrent 6 a 700 lasten connen laden, daertegen wel 2000 lasten ' 
van nooden hebben, hebben wy ’t selve opgehouden. Metdejoncken, die van 
hier naer Siam gevaren sijn, hebben ordre gegeven, soo de Cameel daer noch 
is, off door contrarie mousson daer wederkeert, dat het hout weder lossen 
ende daerinne schepen sullen d’hertevellen ende wat meer voor Japan dien- 
stich gereet soude mogen hebben, doende daerby sooveel rijs voor Teyouhan 
als voorder laden can; ende dat ditto Cameel op ’tspoedichste naer Teyouhan 
seynden, omme voorder door U. E. naer Firando gedepescheert te werden.

Soo voorsz. schip de Cameel met de hertevellen van Siam [in Teyouhan 
comt], vinden wy geraden dat U. E. deselve met dat schip oft een ander nae 
Firando seynde, al waer ’toock, dat geen ander tydinge van Japan becommen 
haddet. De vellen van Teyouhan mach U. E. oock daerby wel doen, alsoo ’t 
bederffelijeke waren sijn; maer soo lange geen seker advijs van Japan becomt, 
dat d’onse aldaer onbecommert mogen gaen, keeren ende negotiëren, houden 
wy best te wesen dat geen rouwe zyde nae Japan zeynde, maer alles dat be- 
compt metten eersten herwaerts schicke, om voorder naer ’t vaderslant ge- 
sonden te werden.

Maer byaldien U. E., gelijck wy verhopen, naerder tydinge van Japan be- 
comen heeft, ende dat de swaricheyt aldaer soo groot niet sy, als gevreest 
werdt, soo sal U. E. in sulcken gevalle nae Japan seynden al ’t gene voor die 
quartieren dienstich becomen can, met ordre dat U. E. daervan ’t retour in 
silver op ’tspoedichste toegesonden [werde], omme ’t selve wederom metten
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eersten aen rouwe zyde ende andere goede Chyneesche waeren te besteden, 
ende ons daervan soo veel toe te seynden, als doen lijck wesen sal.

Soo de Camecl in Teyouhan niet verschijnt ende geen naerder tydinge van 
Japan becomt, dan wy tegenwoordich hebben, sal U. E. in sulcken gevalle een 
van de minste jachten, op ’t soberste met Nederlanders gemant, nae Firando 
zeynden ende laten weten dat het expres van ons derwaerts gesonden weidt 
omme te vernemen wat van de jachten Heusden, Westcappel ende Chincheo, 
gelijck mede van ’t resterende capitael aldaer sy, ten aensiene vreesen haer 
eenich ongeval, des Godt verhoede, overgecomen moet wesen. Dehertevellen 
die U. E. in Teyouhan gereet heeft, sal daermede oock wel mogen zeynden, 
’ten ware dat die aldaer in Teyouhan met goede advance aen de Chyneesen 
vercoopen cost.

Soo de hertevellen, in Siam getracteert, by d’onse ontfangen sijn (daeraen 
wy twijffelen, vermits de prijs wat geresen was) ende tot het naestejaer aldaer 
overblyven, staet te vreesen, dat vrywat verargeren sullen; dan moeten ons 
des getroosten, off meerder ongemack onderwerpen.

Tot naerder ordre sal U. E. van Teyouhan, noch SrNyenrode van Firando, 
geen silver naer Siam seynden tot opcoop van hertevellen o ff sa pan voor 
Japan, ’tls beter, soo lang ons capitael soo cleen is, dat het wat intrecken 
ende U. E. ’t selve tot den Chyneeschen handel gebruycke. Wat van Japan 
becomt, ofte soo het daer door verhinderinge van de rovers aen geen Chy
neesche waren besteden can, dat het onsin sulcken gevalle toegesonden werde.

Soo ’t schip de Cameel in Teyouhan comt, sy U. E. gerecommandeert te 
versorgen, dathetselve met ’t eerste Noordermousson, ’tsy dan van Teyouhan 
ofte van Japan, waer ’t in die tijt soude mogen wesen, naer Siam gesonden 
werde, met ordre dat sy ’t vol rijs Iaden ende ons alhier op ’t spoedichste toc- 
seynden, mits dat, tot opcoop van de rijsnoodich endedoenlijck sijnde, silver 
mede gesonden werde.

Om nu te comen tot particularisatie van eenige bysondere saecken, sy U. E. 
voorder ten hoochsten gerecommandeert, de goede mesnagie ende alderlcy 
depensen, hoedanich die oock op de ballance van syne boecken genoempt 
mogen werden, soo vele te besnyden alseenichsintsmogelijckendedoenlijck 
is. De Compagnie sal daeraen grooten dienst geschieden. Wat U. E. verspa

sal gewonnen geldt sijn, oock d’alderbeste ende rechtvaerdichste 
winst die vercrijgen can. ’t Is hoochnoodich dat U. E. dit wel behartige, ende 
considereert hoe groote lasten de Compagnie alrede gedragen heeft, 
haer in Teyouhan te vesten ende den Chyneeschen handel te vercrygcn, 
daertegen tot noch toe weynich vruchten genoten hebben ende d’apparentie 
noch cleen is.

U. E. beschuldicht den commandeur de Witt, dat naergelaten heeft behoor-

ren can
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lijcke fortificatie ende noodige bouwinge te versorgen, om cleene oncosten 
in reeckeninge te brengen. Alsoo de Witt vertrocken is, connen sijn verant- 
woordinge niet hooren, noch oordeel geven wie in desen recht heeft, maer 
dit weten wel, dat het de Majores veel aengenamer wesen sal, dat van haer 
capitael, op de custe van China wesende, retour in sydebecomen, dan dat het 
in Teyouhan aen fortificatie geconsumeert werde.

Het dunckt ons oock vreemt, dewijl het capitael van de Compagnie soo 
cleen is, dat altoos sonder ’t geit sijn endequalijckyetsbyeen te schrapen [is] 
om aen retouren rouwe zyde ende andere Chineesche waren te besteden, dat 
U. E. desniettegenstaende in ’t hooft heeft saecken die noch meerder costen 
ende lasten nae haer slepen, als te weten bouwinge van een nieuw fort aen 
’t Noorteynde van de plaet, vermeerdering ende extensie van garnisoen. Wy 
verstaen met U. E. seer wel, dat het goet wesen soude in Teyouhan houden 
mochten een garnisoen van 506 coppen (gelijck U. E. reeckent daernoodich 
te wesen), ende de plaetse soo gefortificeert ware dat geen macht van vyan- 
den hoeffden t'ontsien, mits dan noch soo royalen capitael tot den Chinee- 
schen handel overhielden als de Portugiesen ende Spangiaerden daerinne 
gebruycken. Maer dewyle de Compagnie sulx niet en vermach, moeten een 
ander overlegh doen.

Andermael recommanderen (J. E. sich soo sober te behelpen ende soo 
cleyne oncosten in Teyouhan te maecken als eenichsints doenlijck is. Be
steedt eerst in retouren wat becomen ende besteden condt, om met negotie 
soo veel oover te winnen, dat Teyouhan mettertijt van noodige fortificatie 
ende bequame wooninge verbeteren mogen; maer om ’t eerste geldt daeraen 
te besteden, connen niet goet vinden.

Wat de swaricheydt van vyanden aengaet, die men ons hiertegen voorstelt, 
wy meenen die soo groot niet te wesen als eenige haer wel imagineren. De 
Spanjaerts hebben selffs genoech te doen, om de nieuwe besettinge te ver- 
sekeren, welck sy aen den Zuyt-Oosthoeck van Formosa op Kelang Tangsiu 
voornemen. Wy meenen dat meer reeden hebben, om voor ons te vreesen, 
dan U. E. voor haer. De Portugiesen sijn in desen van geen consideratie; de 
Chyneesen voor dees tijt emmers soo weynich, want hebben op haer custe 
tegen de roovers genoech te doen. Voor de Japanders hoeven oock niet seer 
te vreesen, want weynich macht te water brengen connen. Oock is ’t niet ap- 
parent dat vooreerst met openbaer gewelt tegen ons in Teyouhan yets sullen 
voornemen; ende wat de roovers aengaet, die voor dees tijdt de considerabel- 
ste sijn, sy soecken buyt ende geen slaegen: hebben oock weynich lust om 
tegen ons geschut te stryden ; haer rijck can niet lange dueren. Wy meenen 
dat een groot deel selffs sal verloopen, verstroyen, verdeylen, vergaen, ende 
hopen dat U. E. van de resterende ’t meesterschap der zee met Godes hulpe
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wel becomen sal; ende soo ’t gebeurt dat yemant op Teyouhan yetsvoornae- 
me, verhopen dat wel affgeslagen sullen werden van de macht die U. E. als- 
noch byeengetrocken heeft, alsoo de vyanden daer geen lange belegeringe 
connen houden, ende voor een corten tijt groot gewelt met cleyne macht wel 
affgekeert can werden. Dit seggen wy niet om U. E. achteloos te maecken 
off yets te reprocheren, maer om te recommanderen soo goeden tempera
ment ende discretie gelieve te gebruycken als U. E. kennel ij ck is, den staedt 
van de Compagnie te vereysschen, gedenckende wel soude connen gebeuren, 
dat Teyouhan van selffs t’eenemael verlieten, niettegenstaende wy de plaetse 
van emportantie houden. Doen men in Nederlandt van alle deseswaricheden 
in ’t minste niet en wiste, maer tydinge quam, dat den handel van China in 
Teyouhan vercregen was, droegen de hooftparticipanten (daer U. E. vrundt 
de Ridder Courten mede ender onder was) de Seventhiene voor, of’t niet best 
ware men Teyouhan verliet ende de Chinesen in Battavia liet brengen, sulx 
men van haer begeerde, ende dat alleen om d’ oncosTen van ’t garnisoen van 
Teyouhan te verspaeren ende de middelen van de Compagnie te meer byeen 
te houden. Hart drongen eenige hierop, soeckende d’ een ende d’ ander daertoe 
te persuaderen. Is dit in die tijdt geschiet, wat sullen sy seggen als sy U. E. 
missive vernemen, ende dat haer naerder condt werde dat geen geldt hebben 
om aen Chyneesche waren te besteden, ende evenwel bykans gants vruchte
loos soo groote costen in Teyouhan moeten draegen, endedaerenboven noch 
de lasten van soo veele schepen ende jachten die in ’t vaerwater van de custe 
van China ende Japan gebruycken, 10 a 12 stux bedragende.

Wy meenen wel gedaen te weesen dat U. E. ’t volck van de zantplaete in 
’t fort getransporteert heeft, maer wat aengaet de batterye die in ’t incomen 
van ’t canael een cartouwscheut van ’t fort gemaeckt ende met 10 stucken 
beset is, twijffelen off dit wel gedaen sy, alsoo te vreesen hebben, soo den 
vyant daervan meester wiert, dat alles groot perijckel soude loopen, insonder- 
heyt dewyle U. E. soo swack van volck is dat beyde de plaetsen niet wel be- 
setten can, daeromme van verre beter schijndt te wesen, dat alle ’t volck in 
een masse byeen gehouden wert totdat meerder hulpe becomt.

Wy meenen niet quaet ware geweest U. E. ’t schip Woerden met weynich 
volck in plaetse van de joncken ende de campher henvaerts gesondet haddet; 
recommanderen U. E. aen ’t selvige schip, gelijck oock aen alle andere in 
Teyouhan ende Japan, soo cleene oncosten te laten doen, als mogelijckis; 
’t geit of retouren in Chyneesche waren daervoor herwaerts seyndende, sal 
onse heeren Majores veel aengenamer wesen, alsoo de timmering in Japan 
costelijck valt, ende de schepen evenwel oude schepen blyven.

Soo lange geen meerder vrvheyt in den handel van China becomen, maer 
alleen met eenige geaposteerde, gelijck Zimsouw is, moeten handelen, heeft
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die niet te beduyden, ende souden soodoende d’oncosten, al hadden vry een 
goet capitael, qualijck connen ovenvinnen. In Teyouhan coopt U. E. de 
rouwe zyde a 150 tayl ’t picol, ende doen onse jachten tot assistentie van de 
Chynesen tegen de roovers in de reviere van Chincheolaegen, wierdtdaerde 
rouwe zyde door particulieren gepresenteert a 115 tayl ’t picol, welck al te 
vele verschilt; minder, jae tot 100 tayl seggen d’onse dat sy meenen, soo 
daer hadden mogen continueren, de zyde wel becomen souden hebben. Ver- 
scheyde andere waren, van Teyouhan alhier becomen, sijn mede wel 50 per- 
cento te dier betaelt. Al te veel willen Simsou ofte de mandorijns winnen. 
Achten dat het soo weinich geraeden is, aen andere geit op leveringe van zyde 
ende andere waren te geven, als aen Simsou. U. E. dient anderen raedt te 
soecken, off Teyouhan is ons niet dienstich. In Patana ende tot Bantam heb- 
ben de rouwe syde voor desen beter coop gecocht, dan nu in Teyouhan doen.

De monster van de zyde, daer U. E. seyt de cooplieden 160 tayl voor eys- 
schen, is seer schoon; hebben daer niet tegen, dat d’een ende d’ander nae 
sijn waerde betaelt werde, off dat men se, onder malkanderen geassorteert, tot 
redelijcken pryse coopt.

Lange is ons volck in Jamby sonder geldt ende cleeden geweest ende heb
ben moeten aensien, datd’Engelschen alleen peper coopen. Geit noch cleeden 
connen derwaerts seynden, alsoo lange alhier sonder geit ende cleeden ge
seten hebben. Resteren by ’t comptoir alhier niet meer als 4 kisten met 32.000 
daelders, soodat U. E. voor dees tijdt mede geen geldt zeynden connen. ’t 
Gene met de jongste schepen van ’tvaderslantgecomen is, [is] op verscheyden 
plactsen versonden ende aen peper besteedt. Doen ik van Nederlandt vertrock, 
wiert in ’s Gravenhage by de gecommitteerde van de Seventhiene, aldaer 
vergadert, gecalculeert nodich te wesen dat de Compagnie vooreerst twee a 
dry jaren achter den anderen naer India sonde niet min als 25 tonnen goudts, 
te weten 20£ in geit ende 4| in coopmanschappen, gelijck U. E. per nevens- 
gaende notitie sien sal. Niettegenstaende d’ Heer Generael Pieter de Carpen- 
tier met syne jongste missive 13 tonnen gouts was eysschende, wierde dese 
calculatie evenwel soo gemaeckt. Alle degene, die extraordinary arbeyden, 
omme jaerlijcx groote uytdeylinge te becomen, sullen hiertegen wesen. Wat 
becomen sullen, hopen haest te vernemen, alsoo tydinge hebben, dat in 
Octoberanno 1627 10 schepen ende jachten herwaerts aen vertrecken souden, 
gelijck by de vergaderinge van de Seventhiene, in Martyo desselven jaers ge
houden, geresolveert was. Het poinct van capitael hadden uytgestelt tot de 
comste van de schepen uyt India

Meer heeft U. E. de Bandaneesen belooft dan ons wel gevalt. De verkeerde 
bermherticheyt ofte al te goet vertrouwen heeft d’ heer Vlack in een ellendigen 
staedt, ende des Compagnies saecken in Banda in grcrodt perijckel gebracht.
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Syne E. is met sijn geselschap van seeckere Bandanesen op Ceram gevanck- 
lijck gevoert, daer hem met een miserabele doodt dreygen, byaldien alle de 
Bandaneesen, soo mannen, vrouwen als kinderen, in Banda sijnde, niet ge- 
relascheert werden. Om syne E. te verlossen, is den Raedt aldaer bycans soo 
verre gecomen, dat geschapen stont alles daer in uytterste gevaer te verval
len. Derhalven recommanderen U. E. de Bandanesen, aldaer wesende, niet 
veel te vertrouwen. Houdt ze daer ende laet se hier niet comen. Doen sy wel, 
tracteert se wel, sonder haer te vertrouwen.

In Battavia sijn soo sober van rijs [versien], dat d’affvaerdinge van dese dry 
scheepen om ’t gebreck van rijs alleen eenige dagen hebben moeten tray- 
neren. Elck schip is voor 10 maenden geprovideert, ende senden U. E. 25 
lasten toe; mesnagiert die wel, alsoo onseker is, wat naer desen becomen sal. 
De brieff van den Prince van Orangien aen den coningh van Siam hebben wy 
medegebracht, maer de schenckagie verwachten met d’eerste scheepen. Soo 
haest die comt, sullen naer Siam om rijs seynden; sonder deselve hebben 
van daer niet te verwachten.

Dewyle ditt jaer geen joncquen uyt China gevaren sijn ende oock geene 
incomen sullen, is apparent dat de prijs van de peper ende andere waren aldaer 
rysen sal, daerover verhopen, dat U. E. het weinige van peper ende sandel- 
houdt, dat noch heeft, tot redelijcken pryse verhandelen sal. Wy meenen soo 
van ’t vaderslant sulcken secours becomen, dat op de custe van China geen 
rovers behoeven t’ ontsien, in sulcken gevalle wel geraden wesen soude, dat 
noch goede quantiteyt peper, daervan wel versien sijn, naer Teyouhan sonden.

Alsoo d’Engelsen extraordinarye drongen omme tot Bantam, volgens ex
presse precyse ordre van haren coning ende meesters, te gaen handelen, 
hebben wy op consideratie van de saecken d’entrance aldaer onder protes- 
tatie toegestaen. Met al haer volck ende schepen sijn sy van Battavia vertroc- 
ken, een quidam 2 a 3 latende om haer huys alhier te bewaren. Sy sijn noch 
tot Bantam; hebben in alles vandaer gescheept ende onder anderen naer En- 
gelandt gesonden 4000 sacken peper, daervan 1000 sacken den coning van 
Bantam toecomen. Alsoo die van Bantam lange hadden gedreycht ende den 
voortganck van haer voornemen door d’Engelsen (van wien sy genouchsaem 
onderricht waren, dat het garnïsoen uyttermaten swack was, te weten qualijck 
300 coppen sterck) seer gevoordert wiert, hebben sy in December voorleden 
onderleydt haer voornemen te effectueren. Te lande quamen haer voor de 
stadt met 1 a 2000 mannen verthoonen, ende te water met 40 praeuwen noch 
wel 150, soo men seyde, by de werck sijnde. Vijftich persoonen waren in de 
stadt als handelaers gecomen, om ons ende den Raedt op Kersdach te 
moorden, doch is Godtloff misluckt. De 50 moorders ontdeckt sijnde, be
gaven-haer ’s nachts op de vlucht. Een troupe van ontrent 20 paerden, te lande
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uytvallende om des vyants gelegentheyt t’erkennen, geraeckten aen ’tscher- 
mutseren ende queten haer soo, hoewel mannelijck gestut wierden, dat de 
vyanden te lande ende te water niet langer plaets dorsten houden, maer 
haest weder naer Bantam retireerden. Tsedert sijn weer opnieuws van haer 
ende alle de macht van de Mataram gedreycht. Den tijt sal ’t gevolch leeren./ 

j \ Tot een besluyt van dese sy U. E. andermael ten hoochsten gerecommaiv
deert met alle discretie ende naersticheyt te procureren, dat in Teyouhan be- 
come de restanten in Japan sijnde, die wy meynen niet min dan dry tonnen 
gouts bedragen, om hetselvige, met hetgene noch in Teyouhan heeft, aen 
rouwe zyde ende andere goede Chyneese waren te besteden. Insgelijx mede 
’t gene noch onder handen van Simsou is, bedragende t’ samen ƒ200.000, 
welcke naer onse gissinge, behalven 't gene daerby van Siam soud mogen 
comen, te samen monteert ƒ500.000. Can ’t in Japan met handelinge vermeer
dert werden, ’t sal maer sooveel te beter ende ons aengenaem wesen; soo niet, 
sullen ’t retour metten eersten alhier verwachten.

Aengaende ’t versoeck des lieutenants van ’t garnisoen aldaervan verbete- 
ringe van tractement, ofte soo niet, van verlossinge, alsoo deselve een hooge 
gagie wint, te weten ƒ75 ter maent, dunckt ons sich daermede wel behoorde 
vergenoucht te houden, sonder nae verbetering, in die qualité sijnde, te ten
deren. Byaldien voor gemelte gagie tot geen langer continuance in synen 
jegenwoordigen dienst te bewegen sy, sal U. E. hem met d’ eerste gelegen t- 
heyt ons mogen laten toecomen. Naer ons bericht wert, soude gemelte per
soon al vry wat tot den dranck sijn genegen, ’t welck in soo een hooftofficier, 
als sijnde een quade voorganger aen den mindere, niet te dulden is, insonder- 
heyt ter plaetse, daer den dranck (gelijck in Teyouhan by toevoer van Chy- 
nesche bieren, als anders) abundant te crygen is. Derhalven U. E. hem, soo 
sich tegen clese presentatie sportelich ofte onwillich toont, vryelijck sal mo
gen licentieren, met d’ eerst verstreckende schepen herwaerts te comen ende 
een ander meritabel persoon onder redelyke verbeteringe in desselffs plaets 
surrogeren.

Hiernevens gaet sekere ordre by forme van placcaet aen d’ overhooffden 
der respective schepen, welcke van Firando naer Teyouhan, gelijck mede 
van Battavia directelijck, ofte over Siam naer Teyouhan gedepescheert wer
den, daerby deselve expresselijck gelast werden, hoe, om Teyouhan totgroo- 
ten ondienst ende schade van de Compagnie, gelijck meermalen gebeurt is, 
niet voorby te dryven, off mis te raecken, hunne courssen sullen hebben te 
stellen, op pene van confiscatie aller hunner maentgelden, welcke bevonden 
sullen werden voorsz. ordre gecontravenieert te hebben. U. E. helpe 
gen deselve punctuelijck achtervolcht ende naergecomen, gelijck mede dat 
tegen de contraventeurs van dien op ’t rigoreuste geprocedeert werde.
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Hierneffens gaen mede op U. E. versoeck terugge de particuliere brieven 
U. E. vrundt de Ridder Courten ende Guillaume Cobrijsse, bv U.E. aenvan

d’ heer Generael Pieter de Carpentier gedirigeert geweest. Wat voorder op 
de negotie ende aencleve van dien in Teyouhan t’advyseren valt, wert U. E. 
door d’ heer van Diemen aengeschreven, waeraen ons gedraegen.

In ’t Casteel Battavia, ad)' 18 Mae)* anno 1628.

44. _ JAPAN.
AEN DEN OPPERCOOPMAN NYENRODE PER !T JACHT DOMBURCH OVER 

TEYOUHAN, 18 MEI 1628.

U. 1. aengename missive van den len ende 21 October hebben per ’t schip 
de Vrede over Teyouhan wel ontfangen, ende daerby de gelegentheyt van 
Compagnies affairen in Firando verstaen, gelijck mede hoe de zyde met goede 
advance aldaer gebenefitieert was. De resterende zyde alhier, wesende on
trent 430 picol, hadden wel gewenscht U. 1. toe te schicken, op hope deselve 
soo goeden marekt als de voorgaende mede souden treffen, omme ’t retour 
van dien in silver naer Teyouhan tot styvinge van den Chyneeschen handel 
gesonden te werden; doch alsoo geen sekere tydinge van U. 1., noch van 
Teyouhan becomen hebben hoe ’t in Japan staet, ende wy vreesen mits de 
tardance der jachten Heusden, Westcappcl ende Chincheo, volgens de jongste 
advysen van d’heer Nuyts in Teyouhan noch niet verschenen, deselve wel 
becommert ende in arrest gehouden mochten sijn, hebben dacrtoe niet con- 
nen resolveren, maer goetgevonden de syde voor ’t vaderskant alhier te be
houden omme met d’eerstgaende retourschepen over te gaen.

’t Is ons leet dat d’ ambassade aen Syne Keyserlijcke Majesteyt van Japan 
soo gants vruchteloos, jae schadelijck uytgevallen is, ende dat d’onse niet 
alleen onverrichter saecken, maer selffs oock onverhoort terugge hebben 
moeten keeren. Wy meenen, soo van de saecke van Teyouhan ofte Sinckan- 
ders niet hadde geroert, maer alleen versocht geweest, om syne Majesteyt 
onse vereeringe te presenteren, item dat met syne gewoonlijeke faveur ende 
gunste t'onswaerts gelieffde te continueren, dat wel audiëntie becomen, [ende] 
debeseyndingesoo vruchteloos niet afgeloopen soude hebben. Doch nu ’t soo 
geschiedt is, moeten daerinne gedult nemen ende verhoopen, dat het even
wel soo quaet niet wesen sal als ons wel inbeelden, gelijck mede, dat de boven- 
verhaelde jachten van ’t arrest, soo daerop eenich gedecerneertendegeexcu- 
seert sy geweest, ontslaegen ende noch naer Teyouhan affgevaerdicht sul
len sijn.

Dewyle jegenwoordich van comptanten soo destituyt ende schaers gepro-
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videert sitten, dat tot bevoordéringe ende voortsettinge van den handel in 
Teyouhan niet een reael van hier vermogen te beschicken, maer de jachten 
met enckele provisien ende consumptive nootlicheden derwaerts moeten aff- 
vaerdigen, sy U. 1. ten hoochsten gerecommandeert sich soo sober te behel
pen ende soo cleynen oncosten in Firando te maecken als eenichsints moge- 
lijck wert, opdat aldaer by wege van goede mesnagie eenichsints mach werden 
verspaert ’t gene by voorderlijcke negotie in de jegenwoordige conjuncture, 
vermits de voorverhaelde schaersheyt, niet connen winnen. Grooten dienst 
sal de Compagnie daeraen geschieden, gelijck mede soo U. 1. sorge draecht 
ende bevlytiget, de restanten in Japan noch sijnde, die wy meynen niet min 
dan ƒ300.000 te bedragen, naer Teyouhan soo spoedich als doenelijck te 
seynden, omme ’t selve neffens ’t gene noch in Teyouhan, gelijck mede in 
handen van Zimsou is, bedraegende tsamen ruym ƒ 200.000, aen rouwe zyde 
ende andere goede Chineesche waren besteedt te werden. Derhalven sal U. E. 
verdacht wesen geen silver naer Siam tot opcoop van hertevellen offsapan te 
seynden, maer alles voor Teyouhan onvermindert byeen te houden, ende 
derwaerts als voren geseydt op ’t spoedichste beschicken.

Wat aengaet U versoeck van rariteyten voor syne Majesteyt, wy hebben 
op de procure van dien ordre gegeven, ende hopen met naestvolgende ge- 
legentheyt U. 1., eenige te becomen sijnde, toe te schicken.

Hiernevens gaet seker ordre by forme van placcaetaen d’overhooffden der 
respective schepen welcke van Firando naer Teyouhan, gelijck mede van Bat- 
tavia directelijck ofte over Siam naer Teyouhan gedepescheert werden, daer- 
by deselve expresselijck gelast werden, hoe om Teyouhan totgrooten ondienst 
ende schaede van de Compagnie, gelijck meermalen gebeurt is, niet voorby 
te dry ven off mis te raecken, hunne courssen sullen hebben te stellen, op pene 
van confiscatie aller hunner maentgelden, welcke bevonden sullen werden 
voorsz. ordre gecontravenieert te hebben/U. 1. helpe versorgen, deselve 
punctuelijck achtervolcht ende naergekomen, gelijck mede dat tegen decon- 
traventeurs van dien op ’t rigoureuste geprocedeert werde.

Wat advysen wy aen d’ heer Nuyts raeckende den staedt ende affairen van 
de Compagnie in Teyouhan sijn seyndende, sal U. 1. by neffensgaende copie 
van missive connen vernemen, waeraen ons gedragen.

Wat voorder op de negotie ende aencleven van dien te advyseren valt, wert 
U. 1. door d’heer van Diemen aengeschreven.

Off geviele by U. I. in Firando motie van eenige Japandersgemaeckt wierd 
aengaende de souverayniteyt van Teyouhan, vinden wy onnoodich ende 
oock ongeraden, dat U. 1. daerover in contestatie met deselve trede, off eenige 
verdedinge doe van ’t recht, ’t welck ons aldaer is competerende, nochte 
antwoort geve als dat de abusen by den commandeur de Witt, voor desen
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in Teyouhan als opp.erhooft wegen de Nederlantse Compagnie geresideert 
hebbende, begaen, by den gouverneur generael ende synen Rade staen ge- 
redresseert te werden; renvoyerende alsoo de questie aen ons, welke sy daer- 
over moveren, ende d’ oorsaecke van ’t opgeraepte misnoegen schuyvende op 
den hals van persoonen welcke daer niet weder staen te verschynen, omme 
by wege van dien by de grooten aldaer selffs de mooye man te blyven, alsoo 
doch schijnt grooten haet op den hals halen souden, die dat'poinct aldaer in 
ons faveur tegen deselve soude willen mainteneren. Derhalven U. 1. andermael 
recommanderen, daerinne soo goeden circumspectie ende toeversicht te ge- 
bruycken, dat U. 1. de gewoonelijcke faveur ende gunste by de grooten aldaer 
conserveren, ende de Generale Compagnie buyten troubel ende molest in 
haren advantagieusen ende proffytabelen handel blyven mach.

In ’t C as teel Battavia, ady 18en Maey anno 1628.

45. — ORDRE, 18 MEI 1628.

Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael wegen den staedt der Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengenen die desen sullen sien ofte hooren leesen, 
saluyt! doen condt.

Alsoo de Generale Compagnie tot benefitie ende voortsettinge van den 
Chineeschen handel aen de correspondentie van decomptoiren Firandoende 
Teyouhan seer vele gelegen is, soo in ’t transport van 't zydecargasoen naer 
Firando, als ’t silverretour van daer naer Teyouhan, ende daerentegen dick- 
wils gebeurt is, dat de schepen welcke van Firando naer Teyouhan gede- 
pescheert werden, ’t sy dan by misstellinge van haren cours, opgesct ver- 
suym ofte eenich ander voorcomelijck indicent, de plaet.se voorby gedreven 
sijnde, de Compagnie by ’t missen van capitael ende nootlicheden groote 
verachteringe in haren handel ende ommeslach aldaer is comen te lyden.

Soo is ’tdat wy tegen soo prejuditiabeleehdeschaedelijckeinconvenienten 
in ’t aenstaende willende voorsien, met advijs van onsen Rade, nae voorgaende 
communicatie ende overlegh met de bedrevenste schippers ende stierlieden 
in gemelte vaerwater gehouden, goetgevonden hebben, gelijck wy goetvinden 
mits desen, wel express el ij ck t’ordonneren ende bevelen aen d’overhooffden, 
te weten d’oppercooplieden, schippers, opperstierlieden ende den Raedt fier 
respective schepen, welcke van Firando naer Teyouhan gcdestineert ende aff- 
gevaerdicht werden, t'seyl gaende hunne courssen/iiaer Cabo de Somber ende 
voorts langs de custe van China tot op 26 graden te stellen, omme van daer 
nae ’t Noorteynde van [de] Lequeos over te steecken ende langs deselve tot 
op de lengte van Teyouhan te houden, ende opdat diergelijcke faulte
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drvven by de schepen welcke van Battaviadirectelijck ofte vandaer over Siam 
naer Teyouhan gesonden werden, niet comen te ontstaen, werden d’over- 
hooffden derselver by desen mede wel expresselijck gelast ende bevolen, haren 
cours naer de stratevan üaJImbaa, van daer voorts by Oosten Linga nae Poulo 
Timon, Pouló Condor, ende van daer nae de custe van Cambodja ende soo 
voorts nae de custe van Chiampa, binnen de droochten van Pracel, tusschen 
Poulo Cecir de Mar ende Poulo Cecir de Terra, nae Poulo Caton, vandaer nae 
’t eylandt Aynam ende soo voorts langs d’eylanden van Maccauw tot Ilhe 
Lema te stellen ende vandaer nae Formosa over te steecken, ’t welck alsco 
by d’ een ende d’ ander naergecomen ende achtervolcht werdende, ’t perijckel 
van misdryven metGodes hulpegenoechsaem voorgecomen ende de Compag
nie voor schade sal connen verhoet werden, op pene dat alle degene welcke 
dese ordonnantie bevonden sullen werden gecontravenieert te hebben, met 
confiscatie van alle hun verdiende maentgelden sullen werden gestraft.

Ordonneren ende belasten oversulx onsen advocaet fiscael, mitsgaders 
alle andere hooge ende mindere officieren van justitie, dien de maintenue 
ende executie van desen onsen placcate eenichsints aengaet ende concer- 
neert, tegen d’overtreders ende contraventeurs van dien sonder eenige con- 
niventie, simulatie ofte verdrach op ’t rigoureuste te procederen ende doen 
procederen, gelijck dat betaemt, alsoo wy sulx ten meesten dienste ende wel- 
stant van de Generale Compagnie bevonden hebben te behoren.

Actum in ’t Gasteel Battavia, ady 18 May 1628.

i

46. — INSTRUCTIE
VOOR DEN GOODMAN JAN HARTMANS ENDE DEN RA.ET VAN DE JACHTEN 

E RAS MUS, DOM BURG hl ENDE DEN IIAEN, GAENDE VAN HIER IN 
EEN VLOTE NAER TEYOUHAN, 18 MEI 1628.

Alsoo wy goetgevonden hebben met de noodige advysen ende provisien 
vooriu't naer Teyouhan off te vaerdigen de jachten Erasinus, Domburcht nde 
den Ilacn, sult ghy desen aenstaenden morgenstondt Uwe reyse in Godes 
name dcrwaerts aenvangen ende deselve soo spoedich trachten te bevoor- 
deren, als Godes weer ende windt toelaten sal, aengesien d’ onse aldaer aen 
den tydigen ontfanck, soo van d’advysen als provisien met gemelte jachten 
gaende, seer vele gelegen is; derhalven willen U.E. gesamentlijck gelast ende 
bevolen hebben, omme ’t perijckel van misdryven sooveel mogelijck te voor- 
comen.Uwen cours van hier eerst na de stratevan Palimban, vandaer voorts by 
Oosten Linga nae Poulo Timon, Poulo Condor, ende van daer nae de custe van 
Cambodja ende soo voorts nae de custe van Chiampa, binnen de droochten
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I Pracel, tusschen Poulo Cecir de Mar endc Poulo Cecir de Terra, nae Poulo 

Caton, vandaer naer ’t eylandt Aynam, ende voorts langs d’eylanden van 
Maccauw tot IlheLema te stellen ende van daer naer Formosa over te steecken, 
'twelck alsoo naercomende ghyliedcn Teyouhan buyten ’t selve te missen 
gevoechlijck aendoen sult.

In compagnie van gemelte jachten keert weder derwaerts de joncke Sou- 
lang daer overste van is den tolck Kunsick, sijnde in Compagnies dienst, welke 
Teyouhan misgedreven ende neffens ’t jacht Clecn Heus den den 30en January 
passato alhier gearri veert is. Wy recommanderen U. 1. tot Teyouhan toedaer 
by teblvven, deselve te protegeren ende, des versocht sijnde, alle hulpe ende 
assistentie te presteren, voor sooveel buyten prejuditie van de Compagnie 
ende verlet van Uwe reyse geschieden can.

Eenige Spangiaerden, Portugiesen ende derselver adherenten, gelijck mede 
die van Macasser ende alle andere onse vyanden onderwegen bejegenende, 
sult alle mogelijeke affbreuck doen, in U gewelt sïen te becomen, hare goe
deren onder behoorlijeken inventaris overnemen ende ’t volck in goede ver- 
sekeringe bewaren. Dit verstaen wy, soo deselve U elders in ’t vaerwater comen 
te rescontreren, ende niet, dat ghy Uwe reyse om die te soecken off nae te 
jagen verletten ofte verachteren sult, alsoo, gelijck vooren geseyt, aen Uwe 
spoedige arrivé in Teyouhan d’ onse seer vele gelegen is, behalven datUsulx 
oock met geladen jachten niet wel te passé souw comen.

Sijt gedurende Uwe reyse wel op U hoede ende altijt slachvaerdich, opdat 
U door openbare vyanden, geveynsde vrunden off de roovers welcke hacr op 
de custe van China met een vigoureuse macht jegenvvoordich onthouden, geen 
ongeval overcome.

Omme alle confusie ende disordre voor te comen, hebben goetgevonden 
den coopman Jan Hartmans ’t oppergebiet over dese jachten gedurende de 
voyagie tot in Teyouhan te bevelen, welcke volgende deselve den Raet be
roepen, daerinne presideren ende de vlagge van de groote stenge voeren sal. 
Belasten ende bevelen oversulx d’overhooffden der respective schepen, ge
lijck mede alle mindere officieren ende varend volck op deselve bescheyden, 
gemelten Hertmans daervoren t’erkennen ende aen te nemen.

In Teyouhan met lieff gearriveert sijnde sult ghy onse missive aen d’heer 
Nuyts overleveren, ende voorts naercomen soodanigen ordre ende last als 
syne E. ende den Raet aldaer U. 1. goetvinden te geven.

Wy souden niet ongeraden achten, dat ghy op de custe van China comende, 
Haerlems baey ofte eenige andere bequame plaetse daerontrent aendedet, 
omme van des rovers macht ende gelegentheyt, gelijck mede waer omtrent 
deselve sich onthout, t’informeren, alsoo vertrouwen daervan beter kennisse 
aldaer becomen sult, als in Teyouhan, om alsoo met des te minder omsicht
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ende perijckel derxvaerts te mogen oversteecken, ’t welck wy aen U. 1. ende 
des Raets goetvinden remitteren, om daerinnemet goede circumspectie ende 
beleyt ten besten van de Compagnie gehandelt te werden.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 18cn Maey 1628.

47. — TEYOUHAN.
AEN D’HEER NUYTS, PER, DE JACHTEN ERASMUS ENDE DOMBURCH,

20 MEI 1628.

Naedat wy om ’t benoodichde Teyouhan met provisien ende nootlicheden 
naer ons present vermogen te secoureren, derwaerts op den 19cn deser affge- 
vaerdicht hadden de jachten Erasinus, Domburch ende den Ha en, sijn den 
20 dïtto Erasinus ende Domburch hier weder ingekeert, tyding brengende, 
hoe ’t jacht den Haai omtrent 2 mylen buyten d’eylanden van Battavia op 
28 vadem opgeseylt ende met sijn ingeladen cargasoen gesoncken, doch alle 
’t volck, uytgeseydt een jongen, gesalveert was, ende alsoo ons bewust is, wat 
de Generale Compagnie in Teyouhan, o‘m de saecken by provisie aldaer in 
staet te mogen houden, aen spoedich ontset van hier gelegen is, hebben goet- 
gevonden gemelte twee jachten sonder langer versuym hun geïntendeerde 
reyse derwaerts evenwel te laten bevoorderen. D’Almogende gelieve deselve 
ter gedestineerder plaetse spoedich in salvo te laten arriveren.

Wy connen niet naarlaten U. E. by desen andermael op ’t hoochste te 
recommanderen den voorraedt van rijs, welcke met dese 2 jachten isgaende, 
op ’t spaersaemste te mesnagieren, alsoo ons jegenwoordich daervan seer 
sober geprovideert vinden, ende alsnoch niet seker advyseren connen,offU.E. 
sich op ecnige meer nae desen van hier sal mogen verlaten.

Den 18e" en 19en ditto arriveren hier Godtloff van Banda met een rijckspe- 
cerye retour ’t jacht Punncreyndc ende ’t schip Zuyt Hollandt, inhebbende te 
weten Purmercynde 10.609 catty foely, bestaende in 506 sockels, 27.045 catti 
Bandanoten, ende 6425 catti rompen, costende incoopsƒ36.021 — 14-J, ende 
’t schip Zuyt Hollant 3116-| catti Banda macis in 144 sockels, 19.915 catti 
noten, 7380 catti rompen ende 13 leggers gepeeckelde noten, costende 
f 15.666 — 15. Waerdoor verstaen hoe den gouverneur Vlack metsijn gesel
schap, uyt vrecse ende ontsach van negen correcorren, daermede de gouver
neur van Amboyna in Banda ende op de custe van Ceram onse gevangene 
was comen eysschen, door de Cerammers, tegen danck ende wille der Banda
nesen, die haer vervoert hadden, gerelascheert ende verlost was.

Item is hier den 20en ditto van Jamby wel aengecomen ’t jacht Diemen met 
167.623 catti peper, costende met ongelden ƒ33.081 — 12 — 1
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ï? _ifH- Het pacxken met 6 damasten voor desen per de joncque beneffens
2 balien met castanien ende 2 ditto Japansche sacky gesonden, hebben wel 
ontfangen. U. E. gelieve ons by alle gelegentheyt met soodanige tafelpresen- 
ten ofte.andere die daer vallen ende becomelijck sijn, te gedencken, ende ’t 
comptoir Battavia daervoor, gelijck mede voor ’t bovenverhaelde, te belasten; 
ons sal sulx op ’t hoochste aengenaem wesen.

Actum in ’t Casteel Battavia, adv 20en Maey 1628.

48. — SIAM.
AEN DEN COOPMAN ADRIAEN DE MAREES PER ’T SCHIP DE VREDE,

23 MEI 1628.

U. 1. aengename missiven van den 21 October, een van December sonder 
datum, beneffens een van 30 ditto 1627, sijn ons successive wel geworden, 
daeruyt den stant ende gelegentheyt van Compagnies affairen aldaer verstaen 
hebben.

Dese gaet met het schip de Vrede, welcke goetgevonden hebben U. 1. op ’t 
spoedichste toe te seynden, omme de gecontracteerde hertevellen ende sapan- 
houdt voor Japan, byaldien deselve, volgens ordre met de joncque voor deesen 
aen U. 1. gegeven, niet vercocht sijn, in te nemen. U. 1. drage sorge, dewyle 
’t mousson seer verloopen is, ende het sijn tijt hoochnoodich van doen sal 
hebben, sal ’t de reyse voor Japan ophalen, desselfs depesche soo spoedich 
te bevoorderen als eenichsints doenlijck werdt. Tot de beseyndinge van dit 
schip sijn te meer bewogen geworden, omdat’t schip de Cameclm de strate 
van Palimban by de joncque Orangie, comende van Teyouhan naer Battavia, 
10 a 11 dagen geleden versproocken is endealleuren hierteverschynen staedt; 
item omdat by d’advysen van Nyenrode op gisteren met gemelte joncque 
becomen, vernemen, hoe van d’ arresten ende becommeringe onser schepen 
in Japan, daervoor men om verscheyden redenen eenigen tijt bevreest is 
geweest, niet met allen sy, gelijck mede dat den 5cn Marty de laeste joncquen 
van Japan naer Siam noch niet vertrocken waren ende dienvolgende apparent 
is, dit jaer daer geene meer verschynen sullen, als die alrecde daer gecomen 
sijn; ’t welck soo gebeurende, de vellen by mancquement van cooplieden de 
Compagnie aen de handt blyven, ende aldaer tot ’t naestc jaer niet sonder 
groote schade, alsoo ’teen verderffelijcke ware is, souden moeten ooverblyven, 
die nu noch by dese gelegentheyt in Japan een goede marckt sullen connen 
treffen. Doch by soo verre daer noch eenige joncken van Japan quamen te 
arriveren, ende vreese ware dat het schip, vermits de laetheyt van saysoen, 
yan sijn geïntendeerde reyse naer Japan versteken soude blyven, sal U. E. in
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sulcken gevalle de vellen, sulx met goede advanccconnendegeschieden, vol
gens vorige ordre aen Japanders vercoopen ende U daervan ontlasten mogen 
ende des Vrede's ladinge herwaerts in rijs soo spoedich alseenichsints doene- 
lijck sien te procureren.

U. 1. sy verdacht, soo ’t schip naer Japan voortgaet, daerinne 25 a 30 las
ten rijs voor Teyouhan, byaldien ’t sonder merckelijck verlet geschieden can, 
te schepen, omme en passant, weer ende windt sulx toelatende ende sonder 
verachteringe van ’t Japanse voyagie connende geschieden, deselve aldaer te 
lossen, alsoo d’onse den toevoer uyt China, vermits de custe daeromher by 
de roovers seer getroubleert ende geinfesteert wert, t’eenemael ontbeeren 
moeten, ende wy alhier soo schaers geprovideert sijn, dat haer weynich provi
sie van rijs vermogen by te setten. Dit verstaen wy soo ’t sonder verlet van 
de reyse naer Japan geschieden can; ende soo by U. 1. geoordeelt wert, sulx 
daer sonder niet sal connen te wege gebracht werden, sal d’inladinge van 
rijs voor Teyouhan oock wel mogen naeblyven, ende ’t schip dircctelijck naer 
Firando gedepescheert werden.

Dewyle jegenwoordich van comptanten soo destituyt ende schaers gepro- 
videert zitten, dat tot bevoordering ende voortsettinge van den handel in 
Teyouhan niet een reael van hier vermogen derwaerts tebeschicken, hebben 
wy de vrunden in Firando aengeschreven dit jaer geen silver naer Siam te 
seynden, maer alles voor Teyouhan onvermindert byeen te houden ende der
waerts ofte naeBattavia te beschicken, welcken volgende oock U. 1. gerecom- 
mandeert ende bevolen willen hebben geen vellen ofifsapan tot naerder ordre 
te contracteren, U. 1. daerbeneffens ten hoochsten bevelende sich soo sober 
in Siam te behelpen ende soo weynich oncosten aen schepen als andersints 
te maecken, als eenichsints mogelijck werdt, opdat aldaer mede by wege van 
goede mesnagie eenichsints mach werden verspaert, ’tgene by voorderlijeke 
negotie in de jegenwoordige conjuncture vermits de voorverhaelde schaers- 
heyt niet connen winnen; groten dienst sal de Compagnie daeraen geschieden 
ende U. 1. bysonder eere by inleggen.

’t Verlies van Wcstcappel, comende met 26.000 realen in silver van Firando 
na Teyouhan, item van ’t capitael welcke onder Zimsou noch was berustende, 
bedraegende niet min als 20.000 realen, beyde in handen van den voornoem
den roover gevallen, sal de Compagnie al vry wat smerten. D’Almogende 
versoet hare schade in een ander.

’t Heeft ons niet wel gevallen U. 1. ons ’t schip de Cameel, siendc desselffs 
ladinge in rijs niet succederen wilde, soo lange onthouden hebt. ’t Ware beter 
gedaen geweest ’t selve met de vellen tijtlijck naer Japan affgevaerdicht haddet, 
ofte ons eerder terugge gesonden, alsoo doch jegenwoordich geene schepen 
t’over, maer wel eenige van doen hebben omme tot opsamelinge van rijs,
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daer onsjegenwoordich heel sober van geprovideert vinden, nae verschcyden 
plaetsen te verseynden. Van gelijcken is niet wel gedaen U. 1. niet eens de 
copie des briefls, met de Cameclgesonden, ons met de fiuyte Gorcnm hebt laten 
geworden, omme van des Compagnies saecken in Siam by deselve geinfor- 
meert sijnde, des te beter ende eerder op de beseyndinge derwaerts te hebben 
mogen disponneren. U. 1. sy op ’t hoochste bevolen, soodanigen slofficheyt 
in ’t aenstaende te corrigeren ende ons met alle vertreckende gelegentheyt, 
soo wel van vrylieden als Compagnies schepen ende vaertuych off joncquen, 
pertinent bescheyt van de gelegentheyt van saecken aldaer toe te seynden.

U. 1. is voor desen met de joncke by d’heer van Diemen aengeschreven 
hoe by d’heer Generael Coen de brieff van den Prince van Orangien in ant- 
woorde van des coningsvan Siam missive medegebracht was, etc. Byaldien 
daer motie viel waeromme dit schip sonder gemelten brieffende schcnckagie 
daer verschijnt, sult U conformeren met ’t gene wy aen OyaBerckelangdien- 
aengaende sijn schryvcnde, endesyne Majestej'ts misnoegen, byaldien eenich 
mocht comen te scheppen, soo veel mogelijck sien te mitigeren ende versach
ten, deselve onder anderen aendienende, hoe alle de schepen, welcke van ’t 
vaderslantuytgeseylt waren, noch niet ingecomen sijn, ende dat met d’achter- 
wesende noch dagelijx eenige rariteyten staen te comen, welcke syne Majes- 
teyts op ’t hoochste aengenaem sullen sijn, ende dat deselve becomen wesen- 
de, dadelijck een expressen gesant derwaerts sullen affvaerdigen omme d’een 
ende d’ander aen syne Majesteyt te presenteren, daer voorts pro forma by- 
voegende d’obstaculen in onse wichtige besoinges, soo by ’t afsterven van 
mijn huisvrouwen broeder, moeder ende ons eenich kindeken, gelijck U. 1. 
voor deesen by d’heer van Diemen aengeschreven is, trachtende alsoo op 
aller manieren te voorcomen dat in de depesche van de Vrede nacr Japan, soo 
’t geraden wert gevonden dat die derwaerts voortgae, geen empeschement 
ofte obstakel ter dier oorsaecke geboden werde.

De missive aen Oya Berckelang hebben ongetranslateert gesonden. U. 1. 
helpe besorgen deselve duydelijck nae den sin overgeset, gelijck mede de be- 
hoorlyke eertitels ende complementos daerinne geobserveert werden.

’t Mishaecht ons op ’t hoochste dat U. 1. den rijs, welcke onsby ’s conincks 
licentie toegestaen was uyt te mogen voeren, alt’samen aen de vrylieden over
gelaten ende ons evenwel ’t schip de Cameel soo lange t’ onsen grooten on
gerieve onthouden, mitsgaders ’t selve vruchteloos met wat hout geladen 
toegesonden hebt. Wy bevelen U. 1. op onse indignatie in toecomende beter 
toe te sien, ende soodanige abuysen niet meer te begaen.

In ’t Casteel Battavia, ady 23en Maey anno 1628.
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49. — S1AM.
AEN OYA BERCKELANGH, PER ’T SCHIP DE VREDE, 28 MEI 162S.

Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael wegen den staedt der Vereenichde 
Nederlanden in India, wenscht U. E. Grootmogende Heer Tjancroa Bercke- 
lang synen groedt.

Alsoo wy hier van Nederlant met onse gantsche familie wel gearriveert 
sijn ende andermael ’t generale gouvernement van India aenvaert hebben, 
vvelcke wy vij ff jaren geleden geresingneert hadden in handen van d’heer 
Pieter de Carpentier, daermede U.E. (’twelck ons ten hoochsten aengenaem 
ende lieff is geweest te vernemen) ’t sedert ons affscheydt van hier altijt goede 
correspondentie ende eenparicheyt gelieft heeft te onderhouden, hebben niet 
willen naelaten, U.E. by desen onse wedercomste te verwittigen ende bekent 
te maecken om d’oude vruntschap ende kennisse te renoveren, mitsgaders 
onse affectie ende toegeneychtheyt tot U. E. in ’taenstaende meerende meer 
te doen aenwassen ende toenemen.

’t Verheucht ons uyttermaten seer, dat, gelijck wy ’t geluck gehadt hebben 
op onse reyse naer Nederlandt de missive van hare Conincklijcke Majesteyt 
van Siam aen den Prince van Hollant te mogen accompangeren, alsoo oock 
van gel ij eken op onse wedercomste herwaerts d’ antwoorde van gemelten 
Prince daerop te vergeselschappen, welcke wy voornemen aen gemelte Hare 
Majesteyt op ’t alderspoedichste met een expresse te doen behandigen, 
alleenelijck noch een weynich tijts vertoevende op ’t arrivement van eenige 
onser achtergebleven schepen, met welcke vets inwachtende sijn, daer onse 
geïntendeerde beseyndinge aen Hare Majesteyt sonderling aen gelegen is. 
Oock heeft ons ’t onverwacht overlyden eerst van mijn huysvrouwen broeder 
ende daernae van hare waerde moeder, naedat de ongemacken ende periculen 
van soo een langduerigen reyse, als van Nederlandt herwaerts, met goede 
voorspoet ende gesondtheyt uytgestaen hadden, uyttermaten seer bedroeft, 
doch bovenal ’t onlangs verlies van ons eenich ende lieff kindeken, omtrent 
de 2 jaren oudt, invoegen ons den druck ende hertenleedt, over ’t droevich 
affsterven van soo veel onser lieffster panden (gelijck het gemeenelijck in 
soodanige gevallen plach toe te gaen) ons niet weynich ontset ende geen 
cleyne verachteringe in onse wichtige besoinges veroorsaeckt heeft, alle ’t 
welck U. E. op ’t gevoechelijckst hare Majesteyt sult gelieven aên te dienen 
ende daerby de tardance der lang verwachte antwoorde van gemelten Prince, 
om de voorverhaelde ende andere indicenten veroorsaeckt, alsnoch te excu
seren, omme alsoo by wege van dien te voorcomen d’impressien welcke hare 
Majesteyt over verachtelooste ofte by ons qualijck gaegeslaegen vruntschap 
soude mogen opnemen, gelijck wy vertrouwen eerstdaechs, onsen gesantmet
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f den brieffende geschcncken van gemelten Princedaer verschynende, metter- 

daedt anders te sullen bcthoonen. Ondertusschen willen U.E. vruntlijck ver- 
socht ende gerecommandeert hebben, door U. E. toedoen niet alleen dit 
schip een spoedige depesche becomen, maer oock alle andere saecken be
treffende onse affairen in Siam U. E. gewoonelijeke faveur ende goedertie- 
rentheyt behouden ende genieten mogen, waeraen ons sonderlinge vrunt- 
schap geschieden sal.In teecken van dien gelieve U.E. in danekt’accepteren 
10 ellen root laeken ende een stuck sandelhout.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 23cn Maey anno lb28.
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) 50. — TEYOUHAN.

AEN D’ HEER PIETER NUYTS, PER ’T SCHIP DE VREDE OOVER SIAM,
23 MEI 1628.

Naedat wy den 20en deser naerTeyouhan affgevaerdicht hadden de jachten 
Erasinus ende Domburch (welcke wy hopen voor den ontfanek deses U. E. 
behouden sullen toegecomen sijn), is den 22 ditto alhiergearriveert dejoneke 
O range, daermedeU. E. missive in dato 23 ende 26 Marty wel ontfangen ende 
den stant ende gelegentheyt van Compagnies affairen in Teyouhan ende op 
de custe van China verstaen hebben. Gelijck ons ’t behouden arrivement van 
Heusden aldaer seer verblijt, soo heeft daerentegen bedroeft te vernemen ’t 
disaster ’t jacht Wcstcappel van de Chineesche rooversovercommen, in wiens 
handen het gevallen is, gelijck mede ’t capitael welcke noch onder Zimsouw 
was berustende. D’Almogende versoet de schade van de Compagnie in een 
ander.

Alsoo wy [nae] lange ende veel delibe[re]rens eyntlijck noch goetgevonden 
hebben ’t schip de Vrede nae Siam te seynden om in te nemen ende vandaer 
voorts over te voeren naer Japan de gecontracteerde hertevellcn ende sapan- 
houdt van ’t voorleeden jaer, soo is het dat wy, wetende den rijsnoodt daerinne 
Teyouhan sich vermits de troubleuse constitutie op de custe van China, wegen 
de roovers, by manequement van toevoer is bevindende, ende wy van hier ’t 
selvegeen requisijt ontset van rijs vermogende te beschicken, van gelijeken 
goetgevonden hebben, d’onse in Siam aen teschryven dat niet naerlaten daer
inne 25 a 30 lasten rijs voor Teyouhan te scheepen om en passant, weer ende 
windt sulx toelatende endesonder verachteringe van ’tjapansch voyagiecon- 
nende geschieden, deselve aldaer te lossen. U. E. sy gerecommandeert, ge- 
melte quantité becommende, deselve neffens de van hier gesondene op ’t 
spaersaemste te mesnagieren, alsoo niet seker advyseren connen off U. E. 
sich op eenige meer van hier sal mogen verlaten.
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!Dewyle jegenwoordich van comptanten soo destituyt ende schaers gepro- 
videert sitten, dat tot bevoorderinge ende voortsettinge van den handel in 
Teyouhan (al schoon die nae wensch geopent waer ende voortginck) niet een 
reael vermogen te beschicken, maer de jachten welcke U. E. vooruyt toege- 
sonden sijn, met enckel provisien ende consumptive nootlicheden hebben 
moeten affvaerdigen, sy U. E. op ’t alderhoochste gerecommandeertsich soo 
sober te behelpen ende soo cleyne oncosten aldaer te maken, als eenichsints 
mogelijck wert, opdat aldaer by wege van goede mesnagie, eenichsints mach 
werden verspaert ’t gene by voorderlijcke negotie in de jegenwoordige trou- 
bleuse constitutie niet can overgewonnen werden. Overtreffelijcken dienstsal 
de Compagnie daeraen geschieden. U. E. gedencke aen ’t verlies van West- 
cappel met sijn inhebbende capitael, gelijck mede ’t gene noch in handen van 
Zimsou was, alt’samen ten proye van de roovers geworden, daerbeneffens aen 
d’excessive depensen ende oncosten op U. E. ambassade aen den keyservan 
Japan gedaen, item aen d’ongelden van reparatie van schepen, de groote 
lasten van Teyouhan, etc., welcke alt’samen ruym de overwinst van soo treffe- 
lijcken capitael, als de Compagnie ’t verleden ende dit jaer in Japan ende Tey
ouhan gehadt heeft, sullen ballanceren. Voorwaer, sonde het in ’t aenstaende 
soo moeten voortgaen, waer het beter dat Japan, Teyouhan ende de custe van 
China in tijts t’eenemael verlieten, de middelen introcken, ende elders met 
meerder gerustheyt beter sochten te besteden, ’t Verongelucken van schepen 
connen niet beteren, maer d’excissive groote despensen wel matigen ende 
besnyden. ’t Is waer, wy hebben U. 1. aengeschreven hoe met de schepen 
Zuyt Hollandt ende Purmerynde van Banda onlangs becomen ende in Sep
tember aenstaende noch van daer te verwachten hebben een rijck specerye 
retour; doch wat mach ’t baten? Wy bevinden by deboecken vandaerbecomen 
dat d’ ongelden anno 1627 aldaer gedaen d’ overwinst in de negotie ende d'in- 
comsten der landen als andersints wel ter somma van ƒ70.000 excederen, 
’t welck voorwaer soo grooten ende onredelijcken disproportie is, ten reguar- 
de van de voorgaende gouverneurs, welcke 20, 30 jae ƒ40.000 overwinst in 
reeckeninge gebracht hebben, dat wy niet hebben connen resolveren die voor 
goet aen te nemen, maer goetgevonden deselve aen expresse commissarisen 
alhier te renvoyeren, ende by den gouverneur Vlack t’sijnder comste alhier 
uyt Banda, welcke in September aenstaende wesen sal, te laten verantwoor
den, ’t welck wy voornemen mede aen anderen te doen in'twerckstellen,die 
wy bevinden hierinne geexhorbiteert ende de mate groffelijck te buyten ge- 
gaen te hebben.

Belangende ’t poinct van tollen in reguarde van de Japansche negotianten 
in Teyouhan verschynende, daer U. E. onsadvijsop versoeckt, alsoode naem 
van tollen haer seer odieus is, soudcn niet geraden vinden, onder lijttel van
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! dien haer vets aff te voorderen, maer liever met sachte en de discrete myne 
voorhouden encle remonstcren, wat groote lasten wv in de jegemvoordige con
stitutie, soo omme ons tegens de roovers als andere naeby gelegen vyanden, 
te weten de Spangiaerden van Manilha, te defenderen, vcrseeckeren ende 
staende te houden, in Teyouhan soo met fortificatie te lande als groote macht 

scheepen te water te dragen hebben^at oversulx, byaldien genegen sijn, 
ons deselve voor seker contingent te helpen dragen, van gelijcken tevreden 
sijn, haer in den handel voor sekere portie te admitteren, opdat de lasten, 
welcke daer te supporteren sijn, op ons alleen niet geschoven ende by haer 
costeloos ende schadeloos de gewenschte vruchten van den handel souden 
gejouisseert ende genoten werden. Dit moocht haer soowel op ’t vruntlijckst 
voorhouden, gelijck mede soecken aen te raden, dat haren principalen in 
Japan sulx aendienen ende haerlieden advijs ende goetvinden daeroover voor
deren. Wy vertrouwen de saecke op desen voet aengeleytende vervolcht wei
dende, dat sysich van deselve wel schicken,en dejapandersbuyten misnoegen 
ende clachte blyven sullen.

Wy souden niet ongeraden vinden, devvyle U. E. jegenwoordich een treffe- 
lijck capitael, met Heusden uyt Japan becomen, in handen sijt hebbende, byal- 
dien’t selve in de jegemvoordige constitutie wegen de roovers in Chincheo 
niet geemployeert soude connen werden, maer vruchteloos aldaer moeten 
blyven leggen, datU. E. eens om deNoorteenigeschepen, nae de macht ende 
middel welcke aldaer sijt hebbende, ende noch van hier becomen moocht, ter 
eerster gelegen theytaffvaerdichde. om te sien wat daer ten dienste ende sou- 
lagiement van de Generale Compagnie, in den presenten schaerssen tijt, by 
wege van handel soude connen gevoordert ende te wege gebracht werden, 
dewyle Nancqien de provintie is, daer de syde meest valt, ende van waer de
selve nae Chincheo opgevoerdt wert. U. E. mach dit met den Raedtserieuse- 
lijck overleggen ende daerinne handelen né*e dat U. E. weet den meesten 
dienst van de Compagnie te vereysschen. /

Hiernevens gaen aen Nyenrode de cöpien van missiven soo aen U. E. als 
Nyenrode voor desen mzv^rasmus ende Domburch gesonden, gelijck mede 
d’ originele, welck wy nu met de Vrede naer Firando seynden. U. E. mach de
selve alt’samen openen ende insien ende daer voort byvoegen, sulx als ghy 
weet tot bevoorderinge van Compagnies affairen aldaer te strecken.

Eenige aengename frutagien ende tafelpresenten op de custe van China 
vallende ende becomelijck sijnde, sal U. E. gelieven ons by alle gelegentheyt 
tot provisie van de tafel toe te schicken ende in facture te stellen. Goeden 
dienst sal ons daeraen geschieden.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 23en Maey anno 1628.
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51. — FIRANDO.
ABN NYENRODE, PER ’T SCHIP DE VREDE OVEltfSlAM, 26 MEI 1628.

ƒ
Naedat wy den 20cn deser naer Teyouhan affgevaerdicht hadden de jach

ten Erasinus ende Domburch (daermede wy U. 1. d’originele van de nevens- 
gaende copie, welckers inhoude by desen alsnoch confirmeren, toegesonden 
hebben) is den 22en ditto van Teyouhan alhier wel aengecomen dejoncque 
Orangie, medebrengende onder anderen U. 1. copie van missive aen ons per 
’t jacht Westcappel geschreven in dato 17en February ende geen ander, daerby 
verstaen hebben den standt ende gelegentheyt van Compagnies affaïren in 
Japan, gelijck mede hoe U. 1. Westcappel met 26.000 realen in silver van- 
daer naer Teyouhan affgevaerdicht haddet. Gelijck ons by missive van d’heer 
Nuyts ’t behouden arrivement van Heusden in Teyouhan seer verblijdt, daer- 
tegen heeft ons bedroeft by deselve te vernemen ’t disaster’t jacht Westcappel 
van den Chyneeschen roover overcomen, in wiens handen het gevallen is, 
gelijck mede ’t capitael welck noch onder Zimsouw berustende was, bedra
gende 20.000 realen. D’ Almogende versoet de schade in een ander.

Wy sijn lange seer irresolut [geweest] omme een schip naer Siam tot in- 
neminge ende overvoer van de gecontracteerde hertevellen ende zapan voor 
Japan te zeynden, eensdeels vermits om verscheyden apparente redenen be- 
vreest waren, onse schepen in Japan eenich arrest ofte becommeringe moch
ten beloopen hebben, anderdeels vermits het retardement van ’t schip de 
Cameel van Siam, derwaerts het op den 23en July 1627 om rijs gesonden ende 
tot noch toe niet ingekeert is, doch principalijck omdat noode eenigeschepen 
vruchteloos versonden souden hebben, dewijl deselve noodich van doen sijn, 
nae verscheyden plaetsen om rijs te seynden. Dan, alsoo gemelte Cameel by 
de boven verhaelde joncque in de strate van Palimban 10 a 11 dagen geleden 
versproken is, ende alle uren hier te verschynen staet, gelijck mede dat by 
copie van U. 1. missive vernomen hebbende aen de gevreesde arresten ende 
becommeringe in Japan niet met allen sy, hebben eyntlijck goetgevonden 
’t schip de Vrede naer Siam te seynden, omme de hertevellen ende sapan, by- 
aldien noch onvercocht ende in onse handen mochten sijn, in te nemen ende 
soo spoedich als doenlijck daermede nae Japan te loopen. U. 1. sy gerecom- 
mandeert ende bevolen gemelte cargasoen, daer verschynende, ten meesten 
proffyte van de Generale Compagnie te benefitieren.

Van gel ij eken willen U. E. bevolen hebben, byaldien in Japan geen obsta
kel ter contrarie ende de rijs redelijeks coops te becomen sy, gemelte schip 
daermede aff te laden ende ons ter eerster gelegenthevt toe te seynden, doch 

den rijs daer dier ofte swaricheyt om die uyt te voeren, ende dat die in 
Siam, nae d’advysen welke U. 1. volgens onse ordre vandaer ontvanght, wel
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te becomen sy, in sulcken gevalle ’t selve denvaerts aff te vaerdigen met soo- 
veel silver als noodich sy om sijn ladinge in rijs aldaer te procureren, met 
ordre dat het en passant Teyouhan aendoe, om aldaer in de jegemvoordige 
schaersse conjuncture 25 a 30 lasten rijs tot provisie van ’t fordtende den om- 
meslach aldaer te lossen. Dit recommanderen ende bevelen U op ’t hoochste 
sonder eenige exceptie nae te comen.

Soo lange de roovers haer soo sterck op de custe van China onthouden, dat 
den handel niet dan met groote macht dienen te vervolgen, ende dat noch 
met groote onsekerheydt o ff die vercrygen zullen, is ’t onses bedunckens niet 
geraden, dat men de rouwe zyde, welcke hier noch by der hant is, naer Japan 
zeynde, maer achten geraedener, dat die met d’aenstaende retourschepen naer 
’t vaderslant overgae, dewyle doch in de presente troubleuse constitutie ’tsil- 
verretour van dien in China in geen zyde soude connen omgeset ende be
steedt werden.

Alle uren sijn de schepen ende jachten van de najaers equipagie 1627 van ’t 
vaderslant inwachtende, welcke met lieffingecomen sijnde, sullen alsdan met 
beter fundament op de saecken van Teyouhan, de custe van China ende Japan 
connen resolveren ende disponneren, daervan U. 1. nae deesen ad vijs te ver
wachten heeft.

Wy connen niet nalaten U. 1. andermael op ’t hoochste te recommanderen, 
te belasten ende bevelen, sich soo sober te behelpen ende soo cleyne oncosten 
aldaer te maecken, als eenichsints mogelijck werdt, opdat aldaer by wege van 
goede mesnagie eenichsints mach werden verspaert ’t gene by voorderlijcke 
negotie in de jegemvoordige conjuncture niet connen winnen. U. 1. gedencke 
aen ’t verlies van Westcappelmet sijn inhebbende capitael, gelijck mede ’t gene 
noch in handen van Zimsouw was, sijnde alt’samen ten prove van de roovers 
geworden; daerbeneffens aen d’excessive oncosten ende dispensen by de am
bassadeurs, aen den keyser van Japan gesonden, gedaen, item d’ongelden van 
reparatie van schepen, de groote lasten van Teyouhan, etc., welcke alt’samen 
ruym de overwinsten van soo treffelijcken capitael, als de Compagnie ’t voor
leden ende dit jaer in Japan ende Teyouhan gehadt heeft, sullen ballanceren. 
Soude het in ’t aenstaende dus voortgaen, waer het beter, dat Japan, Teyou
han ende de custe van China t’eenemael verlieten, de middelen introcken, 
ende elders met meerder gerustheyt beter sochten te besteden, ’t Veronge- 
lucken van schepen connen niet beteren, maer d’excessive groote dispensen 
wel besnyden.

Gelijck in onse voorgaende geschreven hebben, atsoo schryven by desen 
alsnoch, dat U. 1., of’t geviele eenige motie aengaende de souverayniteyt 
Teyouhan gemaeckt wiert, al tij t tracht de goede man teblyven ende de gratie 
ende gunst van de groote t’ uwaerts sooveel mogelijck te conserveren, ’t Sal
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genouch wesen dat ’t gemelte poinct by den heer Nuyts ende synen Rade in 
Teyouhan gemaintineert werde, ende oversulx onnoodich U. 1. sich de dis
gratie der grooten in ’t defenderen van dien soudet exposeren.

In onse voorgaende hebben U. 1. aengeschreven, dat geen silver naerSiam 
tot naerder ordre seynden sult tot opcoop van hertevellen ofte sapan. U. 1. sy 
andermael by desen bevolen ’t selve nae te comen ende geen silver te zeyn- 
den, anders als tot des Vrede's ladinge in rijs (ingevalle die derwaerts gaen 
moest) van noode sy.

Eyndeling sy U. 1. gerecommandeert ende bevolen ons eenige aengename 
frutagien ende andere tafelpresenten, aldaer vallende ende becomelijck sijnde, 
tot provisie te bestellen, gelijck mede eenige potten bisquit soo gesuyckert 
als ongesu)rckert, item eenige terwe ende meel, stellende d’een ende d’ander 
in factura.

Actum in ’t Casteel Battavia, ad)* 23en Maey anno 1628.

52. — ORDRE
VOOR D’OVERHOOFFDEN VAN ’T SCHIP DE VREDE, GAENDE OVER SIAM 

NAE JAPAN, 23 MEI 1628.

Alsoo wy goetgevonden hebben, niettegenstaende’tvry wat laet is,’t schip 
de Vrede naer Siam af te vaerdigen, tot inneminge van overvoer van de ge
contracteerde hertevellen ende sapan ’t voorleden jaer voor Japan, byaldien 
deselve, conform onse voorgaende ordre, niet vercocht en waren, sult ghy- 
lieden desen aenstaenden morgenstondt derwaerts uwe reyse aenvangen ende 
deselve soo spoedich sien te bevoorderen, gelijck mede in ’t innemen ende 
laden van ’t cargasoen alsulcken debvoir ende vlijdt aenwenden, dat ghy ’t 
voyagie vandaer voort nae Japan noch moocht ophaelen.

Wy hebben d’onse in Siam aengeschreven, dat in gemelte schip 25 a 30 
lasten rijs voor Teyouhan, byaldien ’t sonder merekelijek verlet geschieden 
can, laden sullen, omme en passant, weer ende windt sulx toelatende ende

.

sonder verachteringe van ’t Japans voyagie connende geschieden, deselve al
daer te lossen, ’t welck wy expresselijck alsoo gelast hebben omme dat weten 
hoe d’onse in Teyouhan by manequement van toevoer uyt China, vermits by 
de roovers de gantsche cust daeromher ten uyttersten getroubleert ende ge
in festeert weidt, van rijs seer gedisprovideert sitten, ende wy haer van hierin 
de presente schaersheyt weinich provisie vermogen b)' tesetten. Derhalven 
willen U. 1. op ’t serieuste bevolen hebben, uwe reyse van hier naer Siam ende 
van daer Firando soo spoedich te bevoorderen, dat ghy, sonder van de-naer
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selve versteken te blyven, Teyouhan en passant tijtlijck aendoen ende d’ in
hebbende rijs aldaer lossen moocht; doch soo by laeter depesche als wel ver
hopen, by contrarie windt ofte eenich ander onmydelijck incident, ghylieden 
naer eygen ervaeringe, die u best informeeren ende leeren sal, oordeelen 
mooght ’t aendoen van Teyouhan niet sonder perijckel van de Japanse reyse 
te verliesen sal connen geschieden, sult ghy in sulcken gevalle ’t selve naer- 
laten ende uwe reyse recht door nae Japan bevoorderen, ende nae verrichter 
saecken aldaer, ’t sy dat ghy directelijck nae Battavia ofte over Siam van daer 
gedepescheert wert, in ’t wederkeeren Teyouhan om gemelte rijs aldaer te 
lossen aendoen, alsoo vertrouwen het met dè gesondene rijs van hier met 
Erasinus ende Domburch soo lange wel sullen connen uythouden. Dit bevelen 
U. 1. op ’t hoochste alsoo nae te comen ende t’ achtervolgen.

Sijt geduerende uwe reyse, insonderheyt op de custe van China comende, 
wel op u hoede ende altijt slachvaerdich, opdat u door openbare vyanden, ge- 
veynsde vrunden ofte oock door de roovers, welcke haer op de custe van 
China met een rigoreuse macht jegenwoordich sijn onthoudende, ’t ongeval 
niet overcome ’t welck ’t jacht Westcappel, van Firando naer Teyouhan gaen- 
de, te beurt gevallen is.

Eenige Spangiaerden, Portugiesen ende ders[elv]er adherenten, gelijck 
mede die van Macasserjmde alle andere onse vyanden onderwegen bejege
nende, sult alle mogelijcke affbreuck doen, in u gewelt sien tebecomen, hare 
goederen onder behoorlijcken inventaris overnemen ende ’t volck in goede 
versekeringe bewaeren. Dit verstaen wy soo deselve u elders in ’t vaerwater 
comen te rescontreren, ende niet dat ghy uwe reyse, om die te soecken ofte 
nae te jagen, verachteren sult, alsoo ghy u tijdt dubbel over van doen sult 
hebben, omme Teyouhan en passant aen te doen ende dan noch in Japan te 
comen.

In ’t Gasteel Battavia, ady 23en Maey anno 1628.
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53. — CHOROMANDEL.
AEN D’HEER MARTEN ISBRANTSZ., PER ’T SCHIP DE CAMEEL, 14 JUNI 1G28.

Naedat het Compagnies comptoir anno 1619 in Masilipatnam gerestabi- 
lieert is geweest sonder dat daertoe behoorlijcke ordre van hier, ofte oock ’t 
redres van saecken, daerom ’t gelicht was, becomen hadden, endetsedertge- 
melten tijt tot nu toe tegen de vexatie, extorsie ende monopoliën welcke by 
de Moorse gouverneurs tot Masilipatnam tegen d’onse meer ende meer in 
swang gegaen hebben ende noch gaen, met hardicheyt niet onderleyt is te
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arbeyden, maer alles met gedult in der bester voegen tot bequame gelegent- 
heyt ende voordeel aengesien is geweest, om meerder quaet te vermyden, 
soodat by lancheyt van tyden genouchsaem bevonden hebben geene hope 
van beterschap ende redres in den handel aldaer met soeticheyt te verwach
ten, noch oock eenichsints tot restitutie van d’affgedwongen 16.000 pagoden, 
gelijck mede tot voldoeninge van der gouverneuren Busbulraeuvvs, Pyleppes 
ende andere haer schulden ende t’achterheden te comen sy, tensy onsselven 
rechten, alsoo doch de royale cas van Golconda nimmermeer tot uytpaeyen 
verstaen sal, wat vrunden oock te hove daertoe souden mogen uytmaken 
ende gebruycken; daer noch by te considereren staet, hoe in ’t gouvernement 
aldaer wederom gestelt is deselffde gouverneur welck d’ heer van Uffelen 
saliger alle die moeyte, maer de Compagnie de grootste schade aengedaen 
heeft, die, siende sijn voorgaende boosdaet sonder eenige wederstoot soo on
gewroken passeren, wellicht tot reprinse van diergelyke ofte grooter molestien 
ende extorsien als de voorleden soude mogen tenderen.

Waerover alsnu goetgevonden hebben den Raedt in deliberatie te geven 
off het omme de strooperyen in ’taenstaendeteontgaen, mitsgaders tot repa
ratie van de geleden affronten ende ongelyken, gelijck mede tot refactie van 
de schaden ende interesten, welcke de Generale Compagnie in hare middelen 
ende affairen aldaer, soo voor als naer, geleden heeft, te mogen comen, niet 
raedtsaem soude sijn dat men tot de nootwendige revengie by wege van fey- 
telicheyt tracht te procederen, waerop aen d’eene syde verscheyden prejudi- 
tiabele inconvenienten, welcke daeruyt geschapen staen te resulteren, ge- 
moveert sijnde, als namentlijck dat men by ’t voornemen ende onderleggen 
van feytelicheyt genootsaeckt sal worden van Masilipatnam te removeren 
ende dienvolgende de dienstige ende welgetrocken sortementen van cleeden, 
welcke daer vallen, moeten missen; daerbeneffens dat men by gemelteremo- 
tie in den ordinary afftreck der speceryen, welck men over die plaetse placht 
te slyten, seer sal staen te verachteren; doch aen d’ander syde overwogen, 
hoe men om de Zuyt van Masilipatnam op verscheyden plaetsen, te weten in 
Armagon, Trangabary, Teganampatnam, gelijck mede om deNoort van Nar- 
cepour Pete aff, langs de custe van Gingely, tot Orixa toe, genouchsaem sijn 
gerieff sal connen becomen, sonder dat men om de Masilipatnamsche sor- 
teringe sal hoeven verlegen te wesen; item dat de speceryen over Surattedes 
te meer scheuts crygen, off oock wel over eenige andere plaetsen op de Custe 
selve, sonder juyst door ’t lant des Conings van Golconda, keer nemen sullen, 
is eyntlijck om voorsz. als andere emportante consideratien goetgevonden 
ende gearresteert, devvyle de gevoechelijcke redenen het beste expedient hier
in ne sullen \(reten ende oock geen ander middel tot refactie resteert, dat men 
sonder langer uytstel ende versuym ordre geven sal, omme ’t vaerwater van
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f Masilipatnam te besetten, de rijcke geladen Moorsche scheepen, op Mocha, 
Pegu. Arracan, Tenassery, Atchijn ende andere quartieren handelende, in 
arrest te nemen, ende daeraen soowel Compagnies uytstaende ende affge- 
drongen capitael als den intrest van dien sien te recouvreren.

Van welck goetvinden noodich geacht hebben U. E. by dese particuliere 
missive ende openinge te doen, omme by tij ts de saecke daernae te mogen 
dirigeren ende beleyden, met ernstige recommandatie ende bevel ’t selve 
secreet, jae oock met den RaedtselfTsdaerover geen communicatie te houden, 
voordat alles wel geprepareert ende noodich sy hant aen werck te slaen, opdat 
dese onse maxima t’ontyde niet ondeckt, ende wy dienvolgende in ’t uytvoe- 
ren van dien by de Mooren tot onse meerder confusie ende schade gepreve- 
nieert werden.

Derhalve omme met de minste prejuditie ende achterdeel van de Generale 
Compagnie hierinne te mogen ontstaen, recommanderen ende belasten U.E. 
by desen wel expresselijck ’t uytstaende aldaer bytijts in te voorderen ende 
de restanten daer noch sijnde, gelijck mede ’t capitael welck nu met dit schip 
ende noch met volgende gelegentheyt voor die plaets dienstich voornemen 
in corten te seynden, beneffens ’t geene noch van Nederlant daertoe beco- 
men moogt, aleer eenige acte van hostiliteyt onderleydt endegepleecht werde, 
alt’samen metten eersten te benefitieren ende in goede voorraedt van witte 
lywaten, chavenijs, betilles, salampouris, parcallen, Guinees lywaet, mourijs, 
dongrijs om te setten, ’t welck vooreerst noch op andere plaetsen qualijck 
souden connen becomen; ’t welck wy hopen tegen January ofte February aen- 
staende met Godes hulpe wel sal connen te wege gebracht werden.

Ondertusschen d’een ende d’ander als vooren verhaelt bevordert wert, sal 
U. E. soo om de Noort van Narcepour Pete aff langs de custe van Gingely 
tot Orixa toe, als om de Zuyt van Masilipatnam een beseyndinge doen omme 
sekerlijck te vernemen, ter wat plaetse men van de beste goederen ende ten 
minsten pryse soude connen gedient werden in plaetse van die met het ver
laten van Masilipatnam souden moeten derven, gelijck mede werwaerts de 
speceryen, welck men over Masilipatnam door ’t lant van Golconda gewoon 
is te vertieren, haren keer ende afftreck souden connen nemen, alsoo ons laten 
voorstaen ende vertrouwen, dat by ’t verlaten van Masilipatnam de Compagnie 
in de procure van hare retouren, gelijck mede in den uytvent van speceryen, 
geen sonderlinge verachteringe sal comen te lyden, maer in ende over eenich 
ander quartier genouchsaem van d’cen ende d’ander connen gedient werden.

’t Voorverhaelde dan in dusdaniger voegen met goede circumspectie op 
’t veylichste ende aldersecreetste beleydt ende tegen January ofte February 
aenstaende, soo Godt wil, gevolcht sijnde, belasten U. E. alsdan voorts tot de 
lichtinge van ’t comptoir, volck ende alle den ommeslacji, mitsgaders tot trans-
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port van d’een ende d’ander naer Paliacatte soo haest doenlijck te procederen, 
ende met requisite macht, daervan wy U. E. tijtlijck hopen te versien, de voor- 
verhaelde represalie sonder eenich tijdtverlies met goede circumspectie ende 
beleydt by der handt te doen nemen, sonder dat men vertrouwt noodich te 
sullen sijn, ’t redres als voren tot February 1630 gediffereert werde, alsoo 
geerne sagen ’t selve ter geseyder tijdt hoe eer hoe liever voortganck sorteerde, 
daertoe wy U. E. belasten alle industrie ende mogelijcke vlijt aen te wenden.

By soo verre het dan daertoe come, dat men met de Mooren aldaer in ter
men van dadelijcheyt op voorverhaelde wyse geraecke ende dienvolgende 
genootsaeckt werde, vandaer op te breecken, vinden in geenderhande man
nieren geraeden ende verbieden U. E. oock by desen expresselijck, eenmael 
opgebroken sijnde, hoe aenlockelijcken endeschoonen mine oock naderhant 
verthoonen mochten, opnieuws entrance aldaer sonder speciale ende naerder 
ordre van hier t’ onderleggen. Hoe ’t ons voor desen aldaer becomen, gelijck 
mede d’Engelschen in Zuratte vergaen is, nadat haer op gelijcke wyse aen de 
Mooren aldaer gerevengiert hadden, is noch in verscher memorie, soodat het 
in alder manieren ongeraden is, dat men sich onder haer tyrannisch ende 
monopolisch jock weder soude begeven, alsoo doch voorhants genoechsaem 
weten de laeste doling erger als de voorgaende soude uytvallen; derhalven 
U. E. trachten sal de saecken soo te beleyden ende sich van ’t meesterschap 
ter zee soo sien te valeren, dat de Mooren, byaldien haer vaert continueeren 
willen, genootsaeckt werden, van ons daertoe passen te vorderen, ende in 
plaetse dat wy tot noch toe aen haer tol betaelt hebben, sy die aen ons ge
houden werden op te brengen, gelijck in voortyden aen de Portugiesen ge- 
daen hebben; soo doende sullen mettertijdt wel cleynder leeren singen ende 
hunnen onverdraechelyken trots naerlaten;. ' t }

Aen d’ overhooffden welcke op ’t exploict gebruyckt werden, sal U. E. ordre 
geven, dat by aenhalinge van eenige emportante schepen (daerop U. E. haer 
belasten sal principalijck toe te leggen) deselve in goede ordre ende verseke- 
ringe naer Paliacatte brengen, omby U.E. ende den Raedtdaeruytsoodanige 
sommc ofte waerdye voor de Compagnie geeigent te werden, als haer uyt- 
staende ende affgedwongen capitael met den intrest van dien bedraecht, daer- 
beneffens besorgende, dat gedurende de defentie der scheepen de Mooren 
van qualiteyt ende naem, welcke daermeede in onse handen souden mogen 
sijn gevallen, met alle civil endeaccommodabel tractement bejegent, ende aen 
hare persoonen geen overlast aengedaen werde.

Naedat U. E. onse competentie uyt de schepen sal hebben gelicht, sult 
deselve ontslaen, ende met hare resterende ladinge vredich naerMasilipatnam 
laten keeren, sonder, als vooren geseyt, weder nae die plaetse, buyten ordre 
van hier, te talen off om te sien.
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Wanneer ghy in posture sult staen om slach te geven, ende eerder niet, 
niet ondeckt te werden, sal U. E. over Paliacatte aen den directeur van 

den Broecke in Zuratte daervan advertentie doen, opdat bytijts in de weer 
mogen wesen ende tegen ’t onweer voorsien, welck haer andersints van de 
Mooren aldaer in weerwraecke van die van Masilipatnam, alsoo ’t doch een 
aen malkander hangend gebroetsel is, onverhoets soude mogen beloopen.

Ende alsoo by de remotie van Masilipatnam de correspondentie, welck van- 
daer over landt met d’onse in Zuratte tot noch toe onderhouden is geweest, 
ende daeraen de Generale Compagnie, gelijck U. E. weet, ten hoochsten ge
legen is, meede sal comen te cesseren, recommanderen ende belasten U. E. 
van gelijcken op ’t serieuste te besorgen, deselve voortaen over Palliacatte, 
gelijck mede eenige andere gelegen plaetsen, in ordinary train hersteldt werde, 
omme d’incommodatie ende ongerieff, welck men andersints by ’t opbreecken 
van Masilipatman daerinne soud hebben te lyden, by soodanige expedient 
ende middel gevoechlijck te voorcomen.

Actum in ’tCasteel Battavia, adv 14en Juny anno 1628.

om

54. — CHOROMANDEL.
AEN D’HEER MAKTEN ISBRANTSZ. PER ’T SCHIP DE CAMEEL, 14 JUNI 1628.

Tsedert onsen jongsten in dato llcn October 1627 per ’t jacht Mcdenblick 
sijn ons per ’t jacht Battavia op den 26en November, ’t Engelsch jacht d’ Abi- 
gaelücn December 1627, per Brouwershaven 28e" February, ende jongst met 
Medenblick den 2en April successive wel geworden U. E. aengename missiven 
van den 20 October ende 2 November 1627, 24 ende 31 January 1628, daer- 
uyt den standt ende gelegentheyt van Compagnies affairen aldaer, gelijck 
mede ’t arrivement van de Leeuwinne ende Kemphaen aldaer van Nederlant, 
verstaen hebben.

D’effecten ende retouren van ’t notabele capitael welck U. E. jegenwoor- 
dich in handen sijt hebbende, soo voor dese Zuyderquartieren van India ge
lijck mede voor ’t vaderslant, sullen per naeste met verlangen inwachten.

Dese, daerinne wy ’t noodige op d’ uwe sullen beantwoorden, gaet met ’t 
schip de Cameel, welck wy goetgevonden hebben U. E. vooruyt toe te seyn- 
den met een cargasoen van ƒ108.166— 10 — 8 realen, gelijck U. E. per 
neffensgaende facture sal connen sien. D’Almogende laet U. E. ’tselvesp 
dich in salvo toecomen.

Wy recommanderen ende bevelen U. E. ’t selve soo haest doenlijck ten 
besten van de Generale Compagnie te benefitieren ende ’t provenu van dien

oe-
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in dienstige ende welgetrocken sortementen van cleeden, conform onse nef- 
fensgaende generalen eysch, op ’t spoedichste om te setten.

Alsoo ons eenige maenden herwaerts, vermits den toevoer uyt des Mata- 
rams landt bykans t’ eenemael opgehouden heeft, van rijs seerschaers gepro- 
videert vinden, sijnde deselvejegenwoordich tot 33 ponden per reael geresen, 
hebben goetgevonden, omme de dreygende onheylen van hongersnoot soo 
veel mogelijck aff te weeren, den oppercoopman Marine%Lovvijsz. met de fluyt 
Edam van hier directelijck door de strate van Malacca naer Arracan tot pro- 
cure van rijs, met een cargasoen van 3000 realen in silver, te depescheren, met 
ordre omme ons, doenlijck sijnde, deselve geladen op ’t spoedichste weder toe 
te seynden, ende daerenboven noch goede quantité in voorraedt op te samelen 
tot ladinge van de Cameel, welck U. E., soo haest daer gemist mach werden, 
ten dien eynde derwaerts mede affvaerdigen sult, opdat wy met d’ een ende 
d’ander ’t nootwendich ontset tijdtlijck becomen mogen, daeraen de staedt 
van de Generale Compagnie overtreffelijcken dienst sal geschieden.

By medegegeven instructie hebben voorsz. Lowijsz. belast, byaldien door 
misluckt gewas, inlantse oorlogh ofte eenich ander verachterlijck ende schade- 
lijck inconvenient (’t welk niet verhopen) in Arracan geen rijs te becomen' 
sy, dat in sulcken gevalle sonder tijtverlies sich met de fluytte naer Orixia op 
de custe van Gingely begeve, alwaer het, nae men ons berecht aen d’opsame- 
linge van goede quantité rijs niet ontbreecken sal.

Met gemelte fluyt is weder derwaerts gekeert des conings gesant, ’t voor
leden jaer over Choromandel alhier gecomen. Op sijn ernstich versoeck heb
ben hem toegestaen eenich van sijn volck met de Cameel nae de Cust te mogen 
gaen, omme vandaer voorts ter gelegener tijt hare thuysreyse tebevoorderen.
Wy recommanderen U. E. deselve in ’t gene versoecken favorabel ende be- 
hulpsaem te sijn, voor sooveel buyten prejuditie van de Compagnie geschie
den can ende sy haer des waerdich maken.

Alsoo de Generale Compagnie, gelijck ons d’experientie sulx soo nu als 
voor deesen meermalen geleert heeft, by de beseyndinge van diergelijcke ge
santen herwaerts niet dan coste, schade ende groote hinder in haere negotie 
is toecomende, verbieden U. E. by desen wel expresselijck (’t welck U.E. van 
gelijcken aen alle onder u gebieth sorterende doen sult) geen passagie aen 
eenige meer nae desen, van wat plaetse die oock souden mogen comen, met 
onsescheepen herwaerts te verleenen/tGeene eenige coningen aen ons te ver-5 - 
soecken ende wy op hun versoeck te disponneren hebben, sal door reciproque 
brieven gevoechelijck connen besteldt werden.

In handen van gemelte Lowijsz. gaen tot een vereeringe aen den coning 
van Arracan ’t naervolgende, te weten: 2 picol sandelhout, 50 catty foely, 100 
ditto noten, 50 ditto giroffelnagelen, 10 ellen roodt laecken', daerenboven
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volgens des conings versoeck noch eenich touwerck tot uytrustinge 
fregat, beneffens eenige goede dingen, welcke in facture hebben doen stellen 
omme daervan satisfactie aldaer ge vordert te werden.

Wy belasten voorsz. Lowijsz. alle mogelijcke debvoir aen te wenden, ten 
eynden eenige sgelias, sijnde nae men ons bericht een wonder wel beroeyt 
ende snel vaertuych, vandaer becomen mogen, met eenige roeyers daertoe 
om ’tselve te mannieren. ’tSal ons tegen de Bantammers ende andere vyan- 
den, die ons nu ende dan comen infesteren, sonderlingh dienstich sijn langs 
de wal te gebruycken.

Wat het slaven coopen belangt, U. E. sy gerecommandeert ende bevolen 
in d’ opsamelinge van dien matelijck te continueren ende ons met alle ver- 
treckende gelegentheyt van daer soo vele toe te seynden, als de schepen be- 
quamelijck voeren connen, opdat te minder ongemack op d’herwaertsreyse 
lvden mogen, sonderlinge acht nemende d’herwaerts seyndinge in ’t voor- 
mousson geschiede, om spoediger voyagie te mogen treffen ende dienvol- 
gende d’ inconvenienten van impotentie, sieckten als andersints, op lange 
penibele reysen, vermits contrarie saysoen, gemeenelijck ontstaende, sooveel 
mogelijck te prevenieren. Tot meerder accommodatie, gerieft ende voorco- 
minge der onheylen welcke by gebreck van water onderwegen in ’therwaerts 
comen nu ende dan onder deselve ontstaen sijn geweest, hebben ordre gege
ven U. E. soo met dit als noch te volgen schepen de ruymte van leggers toe- 
geschickt werde. U. E. draege sorge deselve over de slaefvoerende schepen 
herwaerts behoudelijck gedistribueert ende verdeelt werden.

Wy recommanderen ende bevelen U. E. op ’thoochste overal ter plaetse 
daer d’opsamelinge van slaven onderstaen wert en geschiet, stricte ordre en
de last te geven, dat niet dan jonge cloecke lieden, soo mans als vrouwsper
sonen, van 8, 10 tot 20 jaeren toe out sijnde, opgecocht ende d’onde, onbc- 
quame ende ondienstige naergelaten werden; ende soodanigen slach niet te 
becomen sijnde, hebben liever ’t slaven coopen t’eenemael naerblyve.

Onder de Bengaelse slaven vernemen wy de sterfte soo op de reyse her
waerts, hier in Battavia gelijck mede in andere Compagnies colonien daerse 
versonden werden, ongelijck meer te domineren als onder de Perrians ofte 
Tayoles; daerbeneffens ondervindt men deselve meer tot wechloopen gene
gen, daerenboven luy ende traech te sijn, ende minder met hun toegeleyde 
rantsoen als d’andere tevreden. Hoe deselve ouder sijn, hoe minder tege 
gemack ende veranderinge van climaten opmogen, in voegen ons hoejonger 
hoe beter dienen; derhalven U. E. ander ende anderm'ael op ’talderserieuste 
recommanderen ende bevelen d’opsamelinge van jonge cloecke lieden te 
doen bevoorderen. Soodanige niet te becomen sijnde, hebben liever, als 
geseyt, de procure van slaven t’ eenemael gestaeckt werde.
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’t Heeft ons op 'thoochstc mishaecht d’ onse in Masilipatman d’ ambassa
deur van Persia d’ inladinge van 102 packen caneel ende gummilacca in onse 
schepen herwaerts toegestaen hebben. Wy belasten ende bevelen U. E. by 
desen mede wel expresselijck, op alle plaetsen onder U. E. directie staende 
scherpe ordre te stellen, in ’taenstaende geene Mooren meer hare goederen 
in Compagnies schepen laden, ofte hunne persoonen met deselve herwaerts 
transporteren; dit prerogatijff ende voorrecht begeeren vooralsnoch aen 
niemant anders als onse eygen natie ende onderdanen van de Compagnie 
ingewillicht te hebben.

Dewyle by U. E. advysen vernemen de speceryen daer tegenwoordich in 
seer cleene requeste waren, hebben niet connen resolveren met dit schip 
anders als wat rompen, weinich foelye, sandelhoudt ende coper, sonder na
gelen, te seynden, doch alsoo ’t schijnt d’Engelsen ende Deenen ons dit jaer 
in de quartieren van Amboipa over Macasser goede quantité naegelen onder- 
cropen hebben, soud’ het wel connen gebeuren, dat met naestvolgende ge- 
legenthevt eenige weinige sonden, enckelijck om tegen d’een ende d’ander 
daermede te cladden.

U. E. sy gerecommandeert d; uutvendt van *t cargasoen welk met dit schip 
voor Masilipatnam dienstich gesonden wert, gelijck mede de requisite incoop 
daertegen van nodige doecken aldaersoohaestmogelijcktedoenbevoorderen.

Dewyle vernemen de extorsive ende monopolische proceduren van den 
Moorsen gouverneur aldaersooverre buyten den regel van equiteytsijn comen 
te exorbiteren, dat oock de speceryen ende andere geloste ende aen landt ge
brachte coopmanschappen (gelijck jongst noch met Brouwershaven s rijs van 
Arracan gebeurt is) d’onse tot vielder ende leeger pryse genoechsaem affge- 
drongcn werden, als andere haer die presenteren ende overboodich sijn te be
talen, vinden in geenderhande mannieren geraden, ende sal U. E. oock strick- 
telijck doen verbieden, geene goederen meer in Masilipatnam gelost werden 
voor ende aleer sekerlijck gecontractcert sijn, wat voor deselve ontfangen 
sullen; ende soolange hiervan niet versekert sijn, sullen die in Paliacatte gelost 
ende opgeleydt moeten werden.

Ons is niet onbekendt, al schoon men een goede ende vaste prijs met de 
Mooren contracteert, dat evenwel de coopmanschappen in handen crygende 
daervoor niet meer betalen sullen als haer selven wel gevaldt, ende dat om 
verscheyden pretexten ende uytvluchten, welcke sy lichtelijck en listelijck 
sullen weten te practiseren ende voor te geven; doch sulx gebeurende staedt 

dit voordeel daeruyt te trecken, dat met alle recht ende reden dese actie 
mede sullen vermogen te registreren ende stellen by d'afgedrongen 16.000 
pagoden, mitsgaders d’oude schulden van de voorgaende gouverneurs, om in 
tyden ende wylen, macht ende middel daertoe hebbende, de behoorlijcke re-
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factie van cl’een ende d’ander op d'expedienste wyse te voorderen. Voorder 
tot dien eynde van d’onsein Masilipatnam pertinente notitie van 'tbedraegen 
der schaden ende interesten, welcke de Generale Compagnie by gemelte aff- 
parsinge van tijt tot tijt is comen te lyden.

Opdat alles met goede ordre ende minste prejuditie van de Generale Com
pagnie sal mogen loegaen in 't benefitieren ende besteden van de capitalen, 
welcke by particulieren met dit als de volgende schepen van hier souden 
mogen medegebracht werden, hebben wy seker placcaet doen instellen (ge- 
lijck U. E. by d’originele hier neffensgaende sal connen sien), daernae haer 
deselve voortaen sullen hebben te reguleren. U. E. drage sorge 't selve met 
den eersten daer 't behoordt gepubliceert (gelijck wy op ’t vertreck van ’t 
schip hier hebben laten doen), geaffigeert ende sonder eenige simulatie ofte 
verdrach in allen deelen punctuelijck geobserveert ende naergekomen werde.

Om U. E. des te ruymer ende onbecrompener tot inladinge ende overvoer 
van cleeden ende slaven, gelijck mede tot besettinge van 's vyants vaerwater 
als andersints te voorsien, sijn van meyninge corts nac desen U. E. ’t Wapen 
van Hoorn beneffens eenige defensibele ende wel beseylde jachten toe te 
zeynden.

Volgens U.E. versoeck gaet hier neffens eenige licht geschudt om op jach
ten, fregatten, chaloupen etc. gebruyckt te werden, item eenige cleene anekers 
voor deselve.

Seker inwoonder van Palliacatte, genaemt Marten Vinck, heeft ons te ken
nen gegeven hoe op sijn dimissie ende vertreck van Ceilon sekere vrouwsper- 
soonen van sijn maechschap aldaer noch sijn gebleven, welcke hy mede wel 
gaerne ontslaegen ende neffens hem op Palliacatte ofte elders onder ons ge- 
bieth ter neder geset saege, ende oversulx versocht, men U. E. de saecke ern- 
stich wilde recommanderen, teneynde by U. E. ter gelegenertijttotrelasche- 
ment derselver d’expedienste ende bequaemste middelen ter hant genomen 
ende in ’t werek gestelt mochten werden. U. E. sal sorge draegen, soo haest 
eenige jachten ofte vaertuych onder Ceylon oft Puncto de Galo uyt cruyssen 
gaen, ofte by eenige andere voorvallende gelegenthey t, een brieff met behoor- 
lijckecomplementos aen de C'oning van Ceilon uyt onse name ingestelt ende 
gedepescheert werde, daer by men op 't minnelijekste versoecke ende aen- 
houde voorsz. vrouspersoonen hare vrydom erlangen ende by hun maechschap 
op Palliacatte comen mogen; ende ingevalle gemelten Vinck sich genegen 
thoondt (gelijck sich hier heeft laten verluyden) om self/s in persoone tot be- 
voorderinge van voorsz. saecke met onse jachten mede te gaen, sal U. E. hem 
*t selve toestaen ende daerbeneffens alle hulpe, faveur ende addresse tot faci- 
litatieende voordering van sijn voornemen, dese raeckende, laten genieten.

Op d’aendieninge van voorsz. Lowijsz. hebben wy volgens U. E. versoeck
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twee gevangenen gelicentieertderwaerts te gaen, in wekker plaetse met den 
eersten conform LJ. E. belofte sullen verwachten.

By missive van de Seventhiene in dato llcn January 1627 was U. E. aenge- 
schreven d’overseyndinge van fyne cattoenelyvvaten tot ander ordre te schor
ten, uyt oorsaeclce hare E. daervan soo vervult saten, dat oordeelden deselve 
in 4 a 5 jaren niet souden connen verthieren. Doch alsoo tsedert ons by de 
Gecommitteerde uit Texel met brieven van den 6cn April volgende verwit- 
ticht is, hoe de fyne lijnwaten met ’slants schip den Davidontfangen tot beter 
prijs dan de voorgaende gevendt ende vercocht waren, ’t welk tegen d’ opinie 
van de Seventhiene uytgevallen was, ende hareE. oversulkxgoetvinden U. E. 
met d’eerste gelegen theyt wederom goede partye van soodanige sortementen 
als metten David voor Nederlandt beschicke, sal U. E. sorge dragen der Ma- 
jores eysch in desen, beneffens hare competentie van Guineese lijnwaten, soo- 
veel mogelyck voldaen werde.

Alsoo ’t ons hier jegenwoordich met den rijs soo schaers ende benepen 
om comt, dat gestaen hebben in termen van hongersnoot ofte wellicht van 
een oploop (gelijck de benaeude tyden gemeenelijck soodanige dangereuse 
inconvenienten nae haer slepen) te vervallen, ten ware de vrylieden fluyte 
Gorcum van Siam (welcke boven ordinary lange getardeert heeft) met eenich 
ontset noch eyntlijck verschenen ware, willen U. E. op ’t serieuste gerecom- 
mandeert ende bevolen hebben, omme soodanige dreygende onheylen van 
ons te helpen affweeren, d’ opsamelinge van rijs, overal daer die eenichsints 
becommelijck is, te doen bevoorderen. Op den toevoer van Java, schijnt het, 
mogen ons in ’tminste niet verlaten. Wat de Mataram ende grooten met Bat- 
tavia voorhebben, gaet noch niet seker. Nae de geruchten loopen, wert het 
dapper daervan gedreycht. ’t Succes leert den tijt.

Alsoo die van Bantam Battavia lange hadden gedreycht ende de voortganck 
van haer voornemen door d’Engelsen (vvelck met al haren ommeslach van 
volck ende schepen van Battavia opgebroken sijn ende tot Bantam nederge- 
slaegen hebben) seer gevoordert wiert, als die haer genouchsaem onderrech- 
teden dat het garnisoen alhier uyttermaten swack was, te weeten qualijck300 
coppen sterck, hebben sy in December laestleden onderleyt ’tselve te effec
tueren. Te lande quamen haer voor de stadt met 1 a2000 coppcn verthoonen 
ende te water met omtrent 40 praeuwen, noch wel 150 soo men seyde by de 
werck sijnde; 50 avonturiers waren in de stadt onder schijn van handelaers 
gecomen om ons ende den Raedt op Kersdach te vermoorden, doch is den 
aenslach Godt loff misluckt. De 50 moorders ontdeckt sijnde, begaven haer 
’s nachts op de vlucht. Een troupe van omtrent 20 paerden, te lande uytval- 
lende om van des vyants gelegen theyt naerder kennisse te becomen, geraeck- 
ten aen ’t schermutseren ende queten haer soo, hoewel mannelijck gestudt
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wierden, dat dc vyant te lande noch te water langer plaets dorsten houden, 
haest weder naer Bantam retireerden. Tsedert sijn weer opnieuws van 

haer ende de Mataramse macht gedreycht. Den tijt sal ’t gevolch leeren.
Alsoo d’Engelsen extraordinarie hart drongen omme tot Bantam volgens 

expresse ende strickte ordre van haeren coninck ende principalen te gaen 
handelen, hebben wy haer op consideratie van saecken d’entrance aldaer 
onder protestatie toegestaen, ende hebben sy tsedert hare residentie aldaer 
in alles gescheept ende onder anderen van daer naer Engelandt gesonden 
4000 sacken peper, daervan 1000 sacken den coningh van Bantam toecomen.

Den 3en April is haer schip de Blessing ende ultimo May ’t jacht de Refuge 
van Zuratte ter rheede voor Bantam gearriveert. In ’t affseylen van daer her- 
waerts is dito jacht ongeveer 2 myien van de rheede op den 4 deeser omge- 
raecktende met al sijn ingeladen cargasoen gesoncken. Van onse schepen 
uyt Persia ende Zuratte hebben op dato noch niet vernomen. Godt wil se in 
salvo geleyden ende ons ter goeder tijt laten toecomen.

U. E. sal niet naerlaten met den directeur van den Broecke in Zuratte by 
brieven over landt communicatie ende correspondentie te houden ende ons 
by alle gelegentheyt daervan advyseren, opdat van tijdt tot tijdt weten mogen 
wat aldaer in de bevoorderinge van Compagnies affairen als andersints pas
seert. V an gel ij eken nemen wy voor aen gemelten directeur t’ sijnder tijt mede 
te recommanderen ende belasten sulx punctuelijck nae te comen.

Tot een besluyt connen niet naerlaten U. E. op ’tallerhoochste te recom
manderen, belasten ende bevelen alle excusabele oncosten, soo in fortificatie,

maer

\
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schenckagie, montcosten, huyshoudingh als andersints op ’t naeuste te besny- 
den ende sich [soo] sober te behelpen, als eenichsints doenlijck wert. Overtrcf- 
felijcken dienst sal de Compagniedaeraen geschieden, insonderheyt nu deselve 
eenigen tijt herwaerts soo no tabel ijck affbreuck in hare capitalen ende mid
delen geleden heeft: ’t jacht Westcapfiel, comende van Firando naerTeyouhan, 
is met sijn inhebbende silverretour, monterende omtrent ƒ70.000, in handen 
van de Chineesche roovers, welcke met 1000 joneken ende met wel 100.000 
coppen de gantsche cust daeromher infesteren ende onveyl houden, benef- 
fens noch 20.000 realen van 8en, welcke Simsou op leverantie van zyde in 
handen gestelt waren, gevallen, daer noch by comt Tongeluckich 
de costelyke extraordinarie beseyndinge aen de Keyserlyke Majesteyten van 
Japan, daer wel ƒ30.000 gastos voor in reeckeninge gebracht werden; hierby 
gevoecht de lasten van Teyouhan, item de excessive oncosten T voorleden

zuccesvan

jaer over d’eylanden van Banda gevallen, bedraegende wel ƒ70.000 
als die van de voorleden jaren, daerin wel 20, 30, jae ƒ 40.000 overwinst in 
reeckeninge gebracht is, behalven noch de contramine ende ondercruypinge, 
welke de Compagnie soo

meer

by d’ Engelschen als Deenen in haren speceryhandel
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comt te lyden. Derhalven sal U. E. desselffs oorboir ende ’t gemene beste soo 
by soulageable mesnagie als advantagieuse ende voorderlijcke negotie soo- 
veel mogelijck helpen bevoorderen,opdatse eenmael uytd’onmacht.daerinne 
nu eenigen tijt door de voorverhaelde incidenten geseten heeft, in vigoreuser 
ende gewenschter posture gerestaureert ende herstelt mach werden.

U. E. sal niet naelaten ’t schip de Leemvinne met de vaderlantse retouren, 
soo haest mogelijck, directelijck naer Battavia te depescheren omme van hier 
tegen ’t aenstaende saysoen deses jaers in compagnie van de Battavische re
tourschepen des te versekerder naer Nederlandt te mogen vertrecken. Comt 
dese onse ordre sonder eenige exceptie nae, vermits wy ’t selve ten dienste 
van de Generale Compagnie alsoo bevonden hebben te behooren.

Den oppercoopman Marinus Lowijsz. hebben wy ordre gegeven dat sich 
nae bestelder saecken in Aracan voorts naer Choromandel met d’ een off 
d’ander gelegentheyt vervoegen sal. U. E. sy gerecommandeert op desselffs 
employ in een honorable bedieninge, ’t sy dan in Paliacatte ofte Masilipatnam, 
nae dat den dienst sonde mogen vereyschen, te letten. Gemelten persoon, voor 
sooveel ons is gebleecken, is een discreet, vlytich ende eertrachtend jongman, 
welcke de Compagnie in gemelte quartieren, daervan hy vermits sijn lang- 
wylige residentie aldaer goede ervaringe ende kennisse van saecken becomen 
heeft, goeden dienst soude connen presteren, derhalven U. E. andermael re
commanderen denselven in achtinge te houden ende nae sijn capaciteyt ende 
merite te employeren, ofte soo daer geene condigne plaetsen vaceren, t’sijnder 
tijt weder herwaerts laeten keeren.

Nae verstaen souden in Arracan noch eenige kinderen van Nederlantse 
vaders, ende onder anderen van eenen Jacob Dirxz. Cortenhoff geprocreëert, 
overgebleven sijn. U. E. sy gerecommandeert met alle gelegentheyt derwaerts 
ordre te geven alle industrie ende vlijdt tot derselver dimissie by den Coning 
aldaer aengewendt ende in ’t werck gestelt werde.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 14en Juny 1628.
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55. — MASILIPATNAM.
AEN DE CJOOPLIEDEN MARTEN VAN ROSSEN ENDE BA RENT PIETERSZ., 

PER ’T SCIIIP DE CAMEEL, 14 JUNI 1628.

U. 1. aengename missiven in dato 10 October 1627 ende 15 January anno 
1628 sijn ons successive per de jachten Battavia ende Brouwershaven op den 

26 November ende 28 February wel geworden; daerby den stant ende ge- 
legentheyt van Compagnies affairen aldaer wel verstaen hebben.

<
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D’effecten ende retouren van 't notabele capitael welck U. 1. tsedert soo 
hier als Nederlant becomen hebben, soo voordeseZuyderquartieren vanvan

India gelijck mede voor ’t vaderslant, sullen per naeste met verlangen in
wachten.i U. 1. sy gerecommandeert ende bevolen d’uytvent van ’t cargasoen welck 
met dit schip voor Masilipatnam gesonden wert ende noch in corten te volgen 
staet, gelijck mede de requisite incoop daerteegen van noodige ende goede sor- 
tementen van doecken aldaer, soo haest mogelijck tebevoorderen, te weeten: 
witte lywaten, salanpourijs, betilles, percallen, chanenijs, mourijs, dongrijs, 
Gunees lijnwaet, gelijck breeder door d’heer van Diemen desen aengaende 
geschreven werdt.

Alsoo de monopoliën, quellingen ende extorsien in Masilipatnam, gelijck 
U. 1. schrvven, noch niet gedaen waren, maer al goelijck op den ouden voet 
(’t welck ons leet is te vernemen) tot extreme prejuditie ende nadeel van de 
Generale Compagnie, mitsgaders tot vilipendentie van de natie, bleven conti
nueren, sullen U. 1. met alderhande goede debvoiren ende offitien betrachten 
ende arbeyden, ten eynde de Moorse gouverneur ende synen perfidieusen 
aenhanck, door de rechtmaticheyt ende billicheyt derselver als overtuycht 
sijnde, van hun snoode gangen desisteren, ende tot reparatie ende beternis 
van voorledene ende noch dagelijcx in swang gaende schennissen ende on- 
gerechticheden resolveren mogen.

’t Heeft ons niet weinich ontsteldt te vernemen dat met goede oogen aen- 
sien ende lyden mogen, de monopolische ende extorsive procedures van den 
Moorsen gouverneur ende consoorten aldaer soo verre buyten den regel van 
d’equiteyt sijn comen t’exhorbiteren, dat oock despeceryen ende andere ge
loste ende aen lant gebrachte coopmanschappen (gelijck jongst noch met 
Brouivershaven's rijs van Aracan gebeurt is) d’ onse tot vielder ende leeger 
pryse genouhsaem affgedrongen werden als andere presenteren ende over- 
bodich sijn haer die te betalen, weshal ven niet connen goetvinden, maer U. E. 
wel stricktelijck verbieden, geene goederen meer in Masilipatnam gelost wer
den voor ende aleer sekerlijck gecontracteert sy, wat voor deselve ontfangen 
sullen; ende soo lange hiervan niet verseeckert sijn, sullen die in Palliacatte 
gelost ende opgeleydt moeten werden.

Ons is niet onbewust, al schoon men een goeden ende vasten prijs met de 
Mooren contracteert, dat evenwel, de coopmanschappen in handen crygende, 
daervoor niet meer betaelen sullen als haer selven wel gevalt, ende dat op ver- 
scheyden pretexten ende uytvluchten, welcke sy lichtelijck ende listelijck sul
len weten te practiseren ende voor te geven. Doch sulx gebeurende sullen 
dit voordeel daeruyt trecken, dat met alle recht ende reden dese actie mede 
sullen vermogen te registreren ende stellen by d’affgedrongen 16.000 pago-
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den mitsgaders d’oude schulden van de voorgaende gouverneurs, om in 
tyden ende wylen, de macht ende middel daertoe hebbende, de behoorlijcke 
refactie van d’ een ende d’ ander op d' expedienste wyse te voorderen. Laet 
ten dien eynde in geenderhande manieren nae, aen den gouverneur Marten 
Isbrantsz. over te seynden pertinente ende distincte notitie van ’tbedraegen 
der schaden ende interesten welcke de Generale Compagnie by gemelte aff- 
parssinge van tijdt tot tijdt is comen te lyden.

’t Heeft ons op ’thoochste mishaecht ghylieden directelijck tegen der Ma- 
jores ende onse ordre, over lang gegeven, van tijdt tot tijdt gecontinueert ende 
jongst opnieuws gerenoveert, den ambassadeur des conings van Persia toe- 
gestaen.hebt 102 packen caneel ende gummilacca in Compagnies schip (ende 
dat tot voorcominge van sijn indiscreet misnoegen, sonder op onse indigna- 
tie acht te slaen) hervvaerts te schepen. Wy belasten ende bevelen U. 1. op 
’thoochste in ’taenstaende niet te gedoogen eenige Mooren meer hare goe
deren in Compagnies schepen laden ofte hunne persoonen met deselve her- 
waerts transporteren, alsoo dit prerogatijff ende voorrecht vooralsnoch aen 
niemant anders als onse eygen natie ende onderdanen van de Compagnie 
begeeren ingewillicht te hebben, daermede ghy U in toecommende sonder 
eenige exceptie sult hebben te conformeren.

Actum in ’tCasteel Battavia, adv 14cn Juny anno 1628.
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56. — CHOROMANDEL.
AEN D’HEER MOUSABEECQ, AMBASSADEUR DES CONINGS VAN PERSIA 

AEN DE I1EREN STATEN GENERAEL, PER ’T SCHIP DE CAMEEL,
14 JUNI 1628.
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Welgeboren Meere. By syne E. aengename missiven hebben syne E. spoe- 
dich arrivement op de custe van Choromandeel met de vreuchde verstaen, 
te meer opdat syne E. cortwylige voyagie d’ ongemacken ende moeyten, 
welcke aen ’treysen gemenelijck vast sijn, gemitigeert ende versacht heeft, 
maer insonderhey t omdat syne E. schrijft in een landt by den synen gecomen 
te sijn, daer d’eere ontmoet heeft van met een suite van 500 dienaers sterck 
geaccompanieert te werden. D’Almogende gelieve syne E. op dese werelt 
met aemvas van eeïe hoe langs hoe meer te begenadigen, tot dat dit sterffe- 
lijcke affgeleydt hebbende in d* eeuwige ende onsterffelyke glorie hierboven 
opgenomen werde.

Tsedert sijn E. vertreck van hier heeft het den Ahnogenden Godt belieft 
ons met het afsterven eerst van mijn huysvrouwen broeder, daerna van hare
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f vvaerde moeder, ende jongst van ons eenich ende lieff kindeken te huvs te 
soecken. Wy vertrouwen Syne Vaderlijcke barmherticheyt onse droeffheyt 
over ’t verlies van soo veel onser liefster panden eerlange met de vreuchde van 
een nieuw afsetsel gelieven sal te soulagieren.

^ De coopman des conings van PersiaiHussenbeeck is mede, naedat eenigen 
tijt aen een sware bloetganckgegaen hadde, deser werelt comen te overlvden, 
ende is ’t lijck, met ons personeel ende andere onser voorneemste officieren 
gevolcht, op een gelegene plaets buyten destadt statelijck teraerden gedaen. 
Sijn naergelaten sone Mamet Tachick sijn oude gangen van liberaelijck te 
spenderen, continuerende, hebben onder onse auspitie ende opsicht binnen 
’t Casteel doen logieren, opdat de middelen van de Chiabas, syneE. heer ende 
meester, welcke hier sijn, des te minder affbreuck souden hebben te lyden.

Dat syne E. met ’t jacht Texel volgens onse presentatie van Cabo de Boa 
Esperance niet recht door naer Persia gegaen is, daervan is niet ons, maerge- 
melten Hussenbeeck de schuit te imputeren; hy is gerust, Godt wil hem de 
misdaet vergeven.

Tot noch toe sijn onse schepen van Zuratte ende Persia nietingekeert, dan 
werden alle uren tegemoetgesien. Wy sijn vast geoccupeert om eenige tot ’t 
voyagie derwaerts, daertoe de tijt vast naeckt, opnieuws te prepareren. Op ’t 
favorabel ende accommodabel tractement van syne E. hier gelatene dienaers 
hebben conform syneE. versoeck ordre gestelt, ende werden syneE. goederen 
wel gadegeslagen ende voor bederffsoo veel mogelijck gepreserveert. Ter ge
legener tijt sullen deselve in onse derwaerts gaetide schepen doen embarque- 
ren. Godt wil se syne E. spoedïch in salvo laten toecomen.

Syne E. willen wy op ’t alderserieuste gerecommandeert hebben dat in 
Persia by den coning synen Heer verschynende, soodanigerapporten van sijn 
wedervaren gelieve te doen, daerdoor d’onderlinge correspondentie ende 
vruntschap tusschen gemelten Coning synen Heere, syne PrincelijckeExcel
lentie den Prince van Orangien, mitsgaders de doorluchtige Ho. Mo. Heeren 
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, meer ende meer mogen accres- 
seren ende toenemen mitsgaders alle oorsaecken tot onlusten ende misver
standen wechgenomen ende geweert werden, daerby syne E. sonderlinge eere 
inleggen, ons bysondere vruntschap, mitsgaders den staet van Persia ende 
de Vereenichde Nederlanden goeden dienst sal connen geschieden. Achter
volgende syneE. recommodatie nemen wy voor, ter eerster gelegen thcyt syne 
E. gebiedenisse aen gemelten Heere Prince ende Staten Generael met requisite 
complementos in onse missive te doen.

In 't Casteel Battavia,, ady 14en Juny anno 1628.
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157. — PALLIACATTE.
AEN CAPITEYN SULENSTEYN, PEE ’T SCHIP DE CAMEEL, 14 JUNI 1628.

IU. 1. aengename missive van den 24cn January laestleden hebben op den 
28 February volgende par Brouwershave?i wel ontfangen, ende daer by ’t arri- 
vement aldaer van de Leeuwinne ende Kemphaen op 4cn January, mitsgaders 
derselver succes op de custe van Malabar, item de depesche van ’t jacht 
Grooteiibroek neffens ’t fregatt Bon Remedio met noch een chaloupe daerby 
naer Ceylon op ’s vyants vaertuych, mitsgaders de goede gestaltenis ende 
hope van Compagnies negotie aldaer verstaen. Godt geve deselve eenmael 
uyt d’onmacht, daerin eenigen tijt herwaerts geseten heeft, geraecke ende in 
vigoureuser ende gewenschter posture herstelt werde.

U. 1. laete niet nae ons met alle vertreckende gelegentheyt van ’t passeeren 
aldaer t’advyseren, mitsgaders den dienst van de Generale Compagnie naer 
vermogen te helpen bevoorderen, daeraen U. 1. bysondere eere, ende ons wel
gevallen ende ’t gemeene beste dienste geschieden sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 14en Juny anno 1628.
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J58. — PLACCAET
TEGEN ’T IIEYMELIJCK BESTEDEN VAN DER VRYLIEDEN CAPITALEN OP 

DE CUSTE CHOEOMANDEL, 14 JUNI 1628.

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael wegen den staedt der Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengenen die desen sullen sien ofte hooren leesen, 
salut!

Doen condt, alsoo ons eenigen tijt herwaerts t’onsen grooten misnoegen 
verscheyden dachten voorgecomen sijn oover de verachterlyke impedimen
ten ende schaden welke de Generale Compagnie op de custe Choromandel 
in haren handel, soo by ondercruyping als opjaging van prijs der cleeden, is 
comen te lyden, ende dat vermits het clandestin ende heymelijck besteden, 
buyten ordre ende weten van den gouverneur aldaer, van de particuliere capi- 
talen welcke by de vryelieden, met onse licentie derwaerts gaende, medege
bracht ofte van hier derwaerts gesonden werden.

Soo is ’t dat wy tegen schadelijcke inconvenienten in ’t aenstaende willende 
voorsien, met advijs van onsen Rade goetgevonden hebben expresselijck by 
desen t’ordonneren ende belasten dat voortaen geene vrylieden vermogen 
sullen hunne capitalen selffs te verhandelen ende besteden, maer dat gehou
den sullen sijn, deselve in handen van den gouverneur ofte desselffs gesub-

r

■

i
ï

{

20

i



i

Placcaet, 14 Juni t628.306

stitueerde aldaer te intregeren, ommeby deselve t’hunnen meesten proffyten, 
conform d’ordre daerop geraemt, geemployeert ende gebenefitieert te werden, 
op pene dat soo wie contrarie dit ons verbot bevonden sal werden gehandelt 
te hebben, verbeuren sal soodanige goederen, welcke buyten ordre ende weten 
van de overhooffden voorsz. soude mogen geprocureert ende opgecocht wer
den, beneffens arbitrale correctie naer exigentie van saecken.

Ordonneren ende bevelen oversulx onsen avocaet-fiscael, mitsgaders alle 
andere hooge ende minder officieren van de justitie, dien de maintenue ende 
executie van desen onsen placcate aengaet ende concerneert, tegens de con-. 
traventeurs ende overtreders van dien sonder eenige conniventie, simulatie 
oft verdrach op ’t rigoureuste te procederen ende doen procederen gelijck 
dat betaemt, alsoo wy sulx ten meesten dienste ende welstandt van de Gene
rale Compagnie alsoo bevinden te behooren.

Actum in 't Casteel Battavia, ady 14en Juny anno 1628.
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\ 59. — INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN MARINES LOWIJSSEN ENDE DEN RA ET VAN DE 

FLUYT EDAM, GAENDE VAN HIER NAER ARRACAN, 15 JUNI 1628.

Alsoo ons, gelijck U. 1. genouchsaem kennelijck is, op den toevoer van rijs 
uyt des Matarams landtgeensints verlaten mogen, ende eenigen tijt herwaerts 
soo schaers daervan geprovideert sijn geweest, dat gestaen hebben in termen 
van hongersnoot, ofte wellicht van een oploop (gelijck de benaeude tyden 
gemeenelijck soodanige inconvenienten nae haer slepen) te vervallen, ten 
ware der vrylieden fluyte Gorcum van Siam, welcke boven ordinary lange ge- 
tardeert heeft, met eenich ontset noch eyntlijck verschenen ware, ende wy 
oversulx goetgevonden hebben, dese fluyte Edarn met requisijt capitael naer 
Arracan tot opsamelinge van goede quantité rijs expresselijck aff te vaerdi- 
gen, sult ghylieden desen aenstaenden morgenstond! uwe reyse derwaerts 
aenvangen ende soo spoedich sien te bevoorderen als Godes weer ende windt 
toelaet, stellende uwen coeurs tot spoediger voyagie buyten Sumatra om.

Eenich onser vyanden ofte derselver adhaerenten vaertuych en passant be
jegenende, sult alle mogelijcke affbreuck doen, in U gewelt sien te becomen, 
hare goederen onder behoorlijken inventaris overnemen ende ’tvolck in goede 
verseeckeringe bewaren. Dit verstaen wy ingevalle U yets in den wech ont
moet, ende niet dat ghy uwe geintenteerde reyse, om wat te soecken off nae 
te jagen, verletten ofte verachteren sult, alsoo, gelijck voren geseyt, aen Uwe 
spoedige arrivé in Arracan de Generale Compagnie seer vele gelegen is.
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In Arracan met lieff gecomen sijnde, sult onse neffensgaende missive ende 
vereeringe aen den coning aldaer met requisite complementos overleveren, 
ende syne Majesteyts faveur ende assistentie in d' opsamelinge van goede 
quantité rijs sooveel mogelijck met alderhande goede debvoiren endeoffitien 
sien te verwerven.

In de procure van rijs belasten U. 1. te versorgen dat niet alleen de fluyt 
haer ladinge (daermede ghy ons deselve soo ’tlucken wil op ’tspoedichste 
weder toesenden sult), maer oock ’t schip de Cameel off een ander, soo haest 
van Choromandel daer verschijnt (daertoe wy derwaerts ordre gegeven heb
ben), becomen moge, omme van gelijcken soo haest doenlijck met de noot- 
wendige rijssubsidien hier weder te mogen verschynen.

Op U arrivement in Arracan sult ghy sonder eenich uytstel off tijdtverlies 
de fluyt, ondertusschen dat haer ladinge opgesamelt wert, doen kielhalen 
ende schoon maecken, omme, den rijs gereet ende byder hant sijnde, sonder 

- ommesien ofte yewers nae te wachten, deselve in te mogen nemen ende her- 
waerts keeren.

Byaldien door misluckt gewas, inlantse oorlogh ofte eenich ander verach- 
terlijck ende schadelijck inconvenient (’twelck niet verhopen) in Arracan 
geen rijs tij tlijck te becomen sy, sult ghylieden in sulcken gevallesonder tijdt
verlies met de fluyte naer Orixia ende Gingely loopen, alwaer het (na men 
ons bericht) aen d’ opsamelinge van goede quantité rijs niet ontbreecken sal.

U. 1. sal in Arracan alle mogelijcke debvoir aenwenden ten eynde eenige 
sgelias, sijnde nae verstaen een wonder wel beroeyt ende snel vaertuych, 
vandaer becomen mogen, met eenige roeyers daertoe om ’t selve te man
nieren. ’tSal ons tegen de Bantammers en de andere vyanden, welckeonsnu 
ende dan gelijck ghy weet commen infesteren, sonderlinge dienstich sijn langs 
de wal te gebruycken.

Om d’een ende d’ander, soo d’ opsamelinge van goede quantité rijs als 
d’obtenue van voorsz. vaertuych te faciliteren ende te voorderen, sy U. 1. 
op ’t serieuste bevolen den gesant des conings van Arracan, welck met dese 
fluyte weder derwaerts is keerende, wel te bejegenen ende alle accommodabel 
tractement, nae sich des waerdich maeckt, te laten genieten, opdat, sich des 
bedanckende, loffelijcke ende favorable testimonie van ons by den coning 
geven moge.

AIsoo de Generale Compagnie (gelijck ons d’experientie sulx soo nu als 
voor deesen meermalen geleert heeft) by de beseyndinge van diergelijcke ge
santen herwaerts niet dan coste, schade ende oock groot hinder in hare nego
tie is toecomende, sult ghylieden, byaldien gemelte coning andermael tot 
d’ affvaerdinge
gelijck mede passagie daertoe met onse schepen versoecken, ’t selve op *tge-

gesant herwaerts mocht inclineren ende resolveren,van een
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voechelijckste excuseren, ende in geenderhande mannieren toestaen. ’tGene 
by den coning aen ons te versoecken ende by ons daerop te disponneren [sy], 
sal door reciproque brieven bequamelijcken connen besteldt werden.

Wat het slaven coopen belangt, U. 1. sy gerecommandeert ende bevolen te 
helpen besorgen in d’opsamelinge van dien matelijck gecontinueert, ende 
ons met alle vertreckende gelegentheyt soovele toegesonden werden als de 
schepen bequamelijck voeren connen, opdat te minder ongemack op d’her- 
waertsreyse lyden mogen; item dat d’herwaertsseyndinge in ’t voormousson 
geschiede, om spoediger voyagie te mogen treffen ende dienvolgende d’in- 
convenienten van impotentie, sieckten als andersints, op lange penibele rey- 
sen, vermits ’t contrarie saysoen, gemeenelijck ontstaende, sooveel mogelijck 
te prevenieren.

U.l. helpe mede versorgen overal ter plaetse daer d’opsamelinge van slaven 
onderstaen wert ende geschiet, dat niet dan cloecke jongelieden, soo mans als 
vrouwspersoonen, van 8, 10 tot 20 jaren toe oudt sijnde, opgecocht ende d’ 
oude onbequame ende ondienstige naergelaten werde, endesoodanigen slach 
niet tebecomen sijnde, hebben liever ’tslaven coopen t’eenemael naerblyve.

Onder de Bengaelse slaven vernemen wy de sterfte soo op de reyse her- 
waerts, hierinBattavia, gelijck mede in andere Compagnies colonien, daer se 
versonden werden, ongelijck meer te domineren als onder de Perreas ofte 
Tayoles; daerbeneffens ondervintmen deselve meer tot wechloopen genegen, 
daerenboven luy ende traech te sijn ende minder met hun toegeleyde rant
soen als d’andere tevreden. Hoe deselve ouder sijn, hoe minder tegen ’t on
gemack ende veranderinge der climaten op mogen, invoegen ons hoe jonger 
hoe beter dienen; derhalven U. 1. ander ende andermael op ’t alderserieuste 
recommanderen ende bevelen d’opsamelinge van jonge cloecke lieden te hel
pen beVoorderen; soodanige niet te becomen sijnde, hebben liever als vooren 
geseyt de procure van slaven t’eenemael gestaeckt werde.

Nae verstaen souden in Arracan noch eenige kinderen van Nederlantse 
vaders, ende onder anderen van eenen Jacob Dirxz. Cortenhoeff geprocreëert, 
t’overgebleven sijn. Laet niet naer alle industrie ende vlijt aen te wenden 
teneynde deselve haer dimissie erlangen ende by ons comen mogen.

Om alle confusie ende disordre voor te comen hebben goetgevonden den 
oppercoopman Marinis Lowijsz. by desen tot opperhooft van Compagnies 
comptoir in Arracan geduerende sijn aenwesen aldaer teauthoriseren; recom
manderen ende belasten oversulx wel expresselijck alle Compagnies soo meer
der als minder officieren ende varend volck, jegenwoordich daer Sijnde ende 
noch te comen, voorsz. Lowijsz., soo lange daer verblijft, daervooraen te nemen, 
t’erkennen ende respecteren.

• Nae verrichter saecken in Aracan sal sïch gemelte Lowijsz. met d’een off
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d’ander gelegentheyt van claer naer Choromandel vervoegen/tsy ommesoo 
't des Compagnies dienst vereyscht aldaer te blyven, ofte soo niet, t’sijnder 
tijt weder herwaerts te keren, nae dat den Raedt aldaer goetvinden sal. 

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 15en Juny 1628.

60. — AEN DEN CONING VAN ARRACAN
PER DE FLUYT EDAM, 15 JUNI 1628.

Grootmogende Coninck. Ons is ten hoochsten aengenaem geweest uyt 
syne Majesteyts gesant te verstaen de goede prosperiteyt ende gesteltenisse 
van syne Majesteyts persoon ende rijck, mitsgaders de victorie, welcke Godt 
gelieft heeft syne Majesteyt door syne mogentheyt ende verstant over syne 
vyanden te verleenen. Wy wenschen deselve meer ende meer toenemen mach.

De 10 stucx slaven door syne Majesteyt aen ons gesonden hebben door 
den gesant wel ontfangen, daervoor syne Majesteyt op ’thoochste sijn be- 
danckende.

Is ons mede seer aengenaem geweest te verstaen de goede correspondentie 
ende vruntschap, welcke syne Majesteyt met onse natie, in ’t gerieff ende com- 
moditeyten van sijn landt te laten genieten, tot noch toe onderhouden heeft. 
Wy versoecken syne Majesteyt in gemeltc goetjonsticheyt t’onswaerts als- 
noch gelieve te continueren.

Op de vrundtlijcke aenbiedinge welcke syne Majesteyt door de gesant 
heeft laten doen, ende op hope van d’selve’tgewenscht effect sorteren sal, 
sijn bewogen geworden dit schip alsnu naer syne Majesteyts landt aff te 
vaerdigen. Syne Majesteyt gelieve ordre te stellen, het sijn ladinge in rijs op 
’t spoedichste becomen, gelijck mede ons volck in ’t gene versoecken alle 
hulpe ende faveur genieten moge, belovende van gelijcken ons in ’t gene syne 
Majesteyt te versoecken heeft, volvaerdich ende bereyt te thoonen.

Eenich touwerck welck d’ onse versocht hebben men voor syne Majesteyt 
wilde beschicken, hebben in dit schip doen laden; syne Majesteyt sal ’tselve 
begerende door den coopman geworden.

Soo ’t geschieden can willen syne Majesteyt vruntlijck versocht hebben 
ons met twee sgelias met roeyers daertoe gelieve te versien. Ons sal sonder- 
lingc vruntschap daeraen geschieden.

Tott een wis pandt van oprechte vruntschap gaen hierneffens tot een ver- 
eeringe aen syne Majesteyt 2 picol sandelhout, 50 catty foely, 100 catty 
noten, 50 catty giroffel naegelen, 10 ellen rood Iaecken. Syne Majesteyt ge
lieve d’ een ende d’ ander in danck t’ accepteren.

In ’t Casteel Battavia, ady 15en Juny anno 1628.
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61. — ZURATTE.
AEN VAN DEN BROECKE, PER ’T SCHIP DE CAMEEL OVER CHOROMANDEL,

15 JUNI 1628.

U. 1. aengename missiven van den 25cn December 1627, mitsgaders 9cn 
ènde 19CD January 1628, sijn ons successive soo over de custe Choromandel 
als per ’t Engelsche schip de Blcssing wel geworden, daerby ’t gepasseerde 
in de negotie, gelijck mede de behouden overcomste aldaer onser schepen 
onder de vlagge van d’heer Willem Jansz., verstaen hebben.

Den 3en April is gemelte Blessing ende ultimo Maey laestleden ’t Engels 
jacht de Reftige van Zuratte ter rheede voor Bantam gearriveert. In ’t affsey- 
len vandaer herwaerts is ditto jacht ongeveer twee mylen buyten de rheede 
op den 4 deser omgeraeckt ende met al sijn ingeladen cargasoen gesoncken. 
Van onse schepen van Zuratte hebben op dato noch niet vernomen. Godt 
wil se in salvo geleyden ende ons ter goeder tijt laten toecomen. 

g- Vh By rappordt der overhooffden van ditto Refuge (daermeede van U. 1. geen 
V schryvens becomen hebben) verstaen wy, dat 5 a 6 dagen naer hun vertreck 

van Zuratte herwaerts aen volgen souden twee onser scheepen, item dat twee 
nae Nederlandt gedepescheert, twee naer Mocha gedestineert waren ende 
een gesleten. De comende herwaerts sijn dadelijck met verlangen inwach
tende; de novo hebben derwaerts by provisie geprojecteert ’t schip Utrecht 
ende ’t jacht Brouwershaven. Wat ende hoeveel daer noch met d’aencomste 
van de vaderlantsche schepen, gelijck mede welke van Zuratte in wachten, 
vermogen sullen daerby te doen, connen niet seggen, gelijck mede niet wat 
quantïté comptanten derwaerts sullen beschicken. Watdecoopmanschappen 
belangt, hopen daervan den eysch ten naestenby te sullen connen voldoen.

Alsoo de Majores genegen sijn ende wy oock sulx raedtsaem achten, dat 
alle de geprocureerde Zuratsche ende Persische retouren voor ’t vaderslant 
voortaen herwaerts gesonden werden, omme van hier metderetourscheepen 
des te versekerder naer Nederlandt te mogen gaen, belasten ende bevelen wy 
U. 1. de saecken in ’t aenstaende daernae aen te leggen, teneynde alles dat 
voor ’t vaderslant neffens ’t gene voor dese Zuyderquartieren vari India in 
Zuratte ende Persia geprocureert is met onse vertreckende schepen vandaer 
becomen mogen, ’t welck U. 1. sonder exceptie naercomen ende geensints 
naerlaten sal.

Dewyle men verneempt de speceryen daer tegenwoordich in seer cleynen 
requeste waren, te weten naegelen, noten ende foely, nemen wy voor met 
d’aenstaende vlote derwaerts weinich te seynden, derhalven U. 1. gewaer- 
schouwt sy, welk daer noch onvercocht resteren, in reputatie ende op een 
rysende marekt te houden.
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Jegenvvoordich comt het ons met den rijs soo schaers ende benopen om, 
dat gestaen hebben in termen van hongersnoodt ofte wellicht van een op
loop te vervallen, t’en ware nae extraordinary lang tarderen der vrylieden 
fluyte Gorcum noch eyntlijck met eenich ontset van Siam verschenen ware. 
Van taruwprovisie sijn mede bykans ten eynde. 't Laet sich aensien dat met 
d'eerstgaende vlote wellicht goede quantité tarw vandaer ontbieden moch-' 
ten. U. 1. draege sorge bytijts partye van dien in voorraedt opgesamelt werde 
om ter eerster gelegentheyt daervan gedient te mogen werden. Laet mede niet 
nae ons van eenige aengename tafelprovisien, welcke in Persia ende Zuratte 
vallen ende becommelijck sijn, te voorsien, stellende deselve in facture. Aen
gename dienst sal ons daeraen geschieden.-

Alsoo d’Engelschen extraordinarie hart drongen omme tot Bantam vol
gens de expresse ende strickte ordre van haren coning ende principalen te 
gaen handelen, hebben wy haer op consideratie van saecken d’entrance aldaer 
onder protestatie toegestaen; met al haer volck ende schepen sijn sy van Bat- 
tavia vertrocken, een quidam 2 a 3 latende om haer huys alhier te bewaren, 
ende hebben tsedert hare residentie aldaer in alles gescheept ende onder 
anderen van daer naer Engelandt gesonden 4000 sacken peper, daervan 1000 
sacken den coning van Bantam toecomen.

’t Jacht Texel alleen is in de Molucqen tegen ’t zecours welck van Manilha 
quam slaegs geweest, ende heeft den Spaenschen admiraei beneffens een gal- 
leye vermeestert ende noch dry correcorren, welcke onder anderen van lant 
tot assistentie van de Spaensche affgeprest waren, in de grondt geschoten, 
soodat het meestal in de loop gebleven is, ende den Spangiaert dit jaer al vry 
wat smerten sal.

Hierteegen sijn de Chineesche roovers op de custe van China met 1000 
joneken ende wel 100.000 coppen genoechsaem meesters van de zee. ’t Jacht 
Westcappel, comende van Japan met een silverretour van ƒ70.000, is in haer 
handen gevallen, gelijck mede noch 20.000 realen welcke Simsou op leveran
tie van zyde in handen gestelt waren, ende houden de gantse custdaeromher 
soo benaeuwt ende gesloten dat niemant uyt mach. Dit jaer sijn hier noch 
nieuwers geen Chineese joneken verscheenen, ’t welck ons in d’ incomsten 
ende negotie vry ten achteren sedt.

Tegen gemelte schade ende verachterlijcke impedimenten aen dese cant 
sal de Generale Compagnie, soo by goede mesnagie als advantagieuse ende 
voorderlijeke negotie in andere quartieren, gesoulagieert moeten werden, sal 
se staende blyven, daertoe wy U. 1. belasten alle industrie ende mogelijeke 
vlijt aen te wenden, mitsgaders alle excusabele dispensen ende oncosten nae 
te laten ende sich soo sober alsdoenlijck te behelpen. Overtreffelijcken dienst 
sal de Compagnie in de jegenwoordige constitutie daeraen geschieden.
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YVy belasten U. 1. van gelijcken ons met alle vertreckende gelegentheyt 
daer soo wel met d’Engelse als onse schepen, gelijck mede per via devan

Choromandel, van tijt tot tijt van Compagnies stant ende gelegentheyt aldaer 
te advyseren, opdat bytijts weten mogen wat aldaer passeert, gelijck waernaer 
ons in de beseyndinge derwaerts sullen hebben te reguleren; de correspon
dentie door brieven over landt met den Gouverneur Marten Isbrantsz. begee- 
ren wy, dat meer bevlyticht ende onderhouden sal werden als tot noch toe 
wel gedaen is. ’tSelve hebben wy syne E. mede op ’thoochste gerecomman- 
deert, alsoo de Generale Compagnie, gelijck U. 1. weet, daeraen ten hooch-
sten gelegen is.

Niettegenstaende d’Engelsen, gelijck U. 1. schrijft, de Mooren overal ten 
dienste staen met het overvoeren hunner persoonen ende goederen in haer 
scheepen, soo begeeren wy evenwel in geenderhande manieren, ende verbie
den U. 1. by desen wel expresselijck, eenige Mooren, ’tsy dan onder titel van 
ambassadeurs, gesanten oft cooplieden, noch oock eeniger hunner goederen 
plaetse ende passagie in onse scheepen te verleenen, alsoo dit prerogatijff 
ende voorrecht vooralsnoch aen niemant anders als onse eygen natie ende 
onderdanen van de Compagnie begeren ingewillicht te hebben, daermede 
ghy U sonder exceptie sult hebben te conformeren.

Dese gaet met het schip de Cameel over Choromandel als een voorlooper. 
Met naestvolgende gelegentheyt heeft U. 1. op alles breeder ad vijs te ver
wachten.

In ’tCasteel Battavia, ady 15cnJuny anno 1628.*

62. — ORDRE.
VOOE D’ O VERHOOFFDEN VAN ’T SCHIP DE CAMEEL, GAENDE NAE DE GUSTE 

CHOROMANDEL, 15 JUNI 1628.

Wert mits desen geordonneert aen de overhooffden van ’t schip de Cameel 
haer geïntendeerde voyagie nae de custe Choromandel in den name Godcs 
desen aenstaende morgenstondt aen te vangen, ende de strate Sunda gepas- 
seert sijnde, haren cours alsdan Westwaerts aen te stellen, soo lange dat de 
lengte van ’t eylandt Ceylon ruym ingeseylt hebben, als wanneer Noortwaerts 
over sullen steecken op Ceylon aen, trachtende soo hooch de cust aen te 
doen dat Palliacatte ruym beseylen connen, alwaer met ’t schip aenloopen, 
onse medegaende missive aen d’heer Gouverneur Marten Isbrantsz., Raedt 
van India, overleveren, ende voorts achtervolgen sullen alsulcken ordre ende 
last als van denselven ofte den Raedt aldaer sullen ontfangen.

Actum in 'tCasteel Battavia, ady 15 Juny anno 1628.
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63. — TEYOUHANy ' V
(jr (ƒ) Vv AEN DEN HEEK PIETEK NUYÏS PEK DE JACHTEN TEXEL, D1EMEN, SLOTEN^J 

BATTAVIA, ABNEMUYDEN ENDE CLEEN ARNEMUYDEN, 26 JUNI 1628.

NJ/\

Onsen jongsten aen U. E. (waervan hiernevens de copien gaen) sijn ge
weest in dato 18 ende 20 Maey per de jachten Erasmus zx\<\z Domburch, ende 
23cn dito per ’t schip de Vrede over Siam, welekers inhoudeby desen alsnoch 
confirmeeren.

Tsedert ’t vertreck gemelter schepen met den Raedt overleydt hebbende, 
aen d’ eene zyde hoe de navale macht in Teyouhan soo met de jongst geson- 
dene als van oudts daer sijnde te samen niet bestant is omme tot openinge 
ende versekeringe van de Chineesche handel tegen de vigoreuse macht van de 
roovers, welcke de gantse custe van China infesteren ende onveyl houden, 
yets ten principalen te connen verrichten, maer dat niet verder dienen can, 
als om de plaets in staet te houden; ende aen d’ ander syde overwogen hoe vele 
de Generale Compagnie aen ’t genot van een vredigen ende onbecommerden 
handel aldaer gelegen is, hebben eyntlijck om ’t gewenschte effect daerin te 
mogen becomen, goetgevonden alsnu tot versterckinge van de macht aldaer 
te seynden de jachten Texel, Die men, Sloten, Arnemuyden, Battavia ende 
Cleen Arnemuyden, alt’ samen nae behooren gemant, gearmeert ende voor den 
tijt van negen maenden gevictualieert. D’Almogende gelieve U. E. deselve 
alt’samen spoedich in salvo te laten toecomen.

Ende opdat onse goede meyninge ende intentie desen raeckende ten besten 
van de Generale Compagnie haer behoorlijck effect sorteren mach, sal U. E. 
dadelijck op ’t arrivement gemelter jachten aldaer de saecke op ’t gevoeche- 
lijckste met alle de macht welcke dan by den anderen sal sijn by der hant 
nemen ende soo trachten te beleyden dat den handel geopentende vercregen 
mach werden op naervolgende wyse, te weten :

Off dat ons deselve in de reviere van Chincheo off elders op een bequame 
plaetse, ’t sy dan om de Zuyt oft om de NoordJ, al waer ’t tot Corea toe, ge- 
consenteert ende toegestacn werde.S* '

Off dat de Chineesche cooplieden sonder onderscheyt gelicentieert werden,- 
alsulcke waren ende coopmanschappen in Teyouhan te mogen brengen als 
wy begeeren ende ons die ten redelijcken prysevercoopen,gelijckvoordesen 
alreede ecnige cooplieden met rouwe zyde daer begonnen hebben te frequen
teren, welcke wegen de strooperyen ende overlast van de roovers naderhandt 
genootsaeckt sijn geworden, ’t selve na te laten.

Derhalven ingevalle de verachterlijcke impedimenten in den handel aldaer 
weegen de roovers op de receptie deses alsnoch blyven continueren, U. E.
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trachten sal eene van de voorverhaelde twee weegen met geweit te openen, ’t 
sy dan met de roovers tegen den coninck van China aen te spannen, ofte ons 
by den coningh tot derselver destructie ende vernielinge te voegen.

Om met de roovers tegen de grooten van China aen te spannen, achten wel 
soo veylich ende geraden niet, ende dat om verscheyden redenen, te weten 
omdattet roovers sijn, welckers rijck niet lange staen can, alsoo lichtelijck 
onder den anderen tot rupture ende scheuringe connen vervallen; item dat 
de vigoreuse oorlogsmachten des conings van China aen de zeecandt, daervan 
de roovers haer sustent ende noodich onderhoudt by wege van contributie 
ende brantschattïnge moeten haelen, verschynende, deselve daerinne soo- 
danigen verhinderinge connen bieden dat genootsaeckt werden te separeren, 
verstroyen ende elck sijns weeghs om een heencommen uyt te sien; item dat 
oock op ’s conings toesegginge ende vaste belofte van pardoen lich telijck hare 
wapenen neerleggen, ons verlaten ende op goet vertrouwen hun onder ’s co
nings gehoorsaemheyt weder souden mogen begeven;’twelck soo gebeurende, 
watsouden anders als ons te meer haets ende hinders in den handel in ’t aen- 
staende by den coninck ende grooten in China op den hals halenPDerhalven, 
als vooren geseyt, niet geraden connen vinden, soo opentlijck met de roovers 
aen te spannen, ten ware men sulx [by] simulatie by der hant nam, omme by 
dien middel ’t relaschement onser gevangenen by haer, gelijck mede restitutie 
van WestcappeVs aengeslagen silverretour, beneffens de 20.000 realen welcke 
noch in handen van Zimsou waren berustende, te voorderen, ofte oock om 
hare constitutie ende gelegentheyt te verspieden om des te beter occasie ende 
voordeel tot derselver destructie ende vernielinge tebecomen, in weerwraeck 
van ’t verradersch concept, welcke sy onder schijn van vruntschap op de cos- 
telyke geladen vlote van den commandeur de Witt met branders voornamen; 
daer noch by te considereren staet, soo men vernemen conde, de roovers by 
eenige grooten, welcke haer tegen ’t rijck opgeworpen mochten hebben, ge- 
stijft ende gemainteneert wierden, ons derselver assistentie ende hulpe tot 
voorderinge van ons voornemen raeckende d’ opening van handel soude con
nen dienen. In wekken gevalle het niet geraden soude sijn, onsdeselvete vy- 
ant maecken ende op den hals te haelen. Doch sulx niet vernemende, alsoo ’t, 
gelijck vooren geseydt is, maer roovers sijn, een perfidieusgebroetsel, daerop 
men sich niet verlaten mach ende die langer geen trouwe noch contract hou
den, dan hunselve wel gevalt, achten geraedener te wesen, ons selven aen 
’s conings syde te houden.

Derhalven U. E. dadelijck op d’aencomst deser vlote met alle de macht 
welcke dan by den anderen sal sijn, trachten sal de roovers van Chincheo 
mitsgaders ’t vaerwater tusschen de revier ende Teyouhan (daertoe wy 
trouwen de macht bastant genoech sal sijn) te openen ende met den combon
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toutock oft eenige grooten in gespreek endeaccoordt van opening van handel 
te comen, ende dat op naervolgende conditiën, te weten:

Off dat ons, soo sy de roovers vreesen, den handel in de reviere van Chin- 
cheo aen onse schepen ofte elders op een bequame plaetse aen ’t vaste land, 
’t sy dan om de Zuydt off om de Noort, at waer ’t toe Corea toe, consenteren 
ende toestaen.

Ofte dat gedoogen de Chyneesche cooplieden, sonder onderscheyt, onsal- 
sulcke waren ende coopmanschappen in Teyouhan te brengen als wy selve 
begeeren, ende dat den monopolischen handel, welck men door geaposteerde 
tot noch toe heeft moeten vervolgen, in ’t aenstaende mach naerblyven.

Byaldien daertoe verstaen ons de geseyde conditiën in te willigen ende 
d’ effecten van dien op d’ een off d’ ander wyse met der daedt promptelijck 
laten genieten, is ’t widt getroffen daer men nae schiedt, ende sal U. E. alsdan 
in recompense van dien van onser zyde haer aendienen, dat bereydt ende 
overboodich sijn alle mogelyke vlijdt ende naersticheyt aen te wenden om 
met al onse macht welcke daer hebben, beneffens degene welcke sy goet- 
vinden mochten daerby te voegen, de roovers te destrueren ende vernielen, 
mits dat, gelijck voren geseydt is, ons den vryen handel dadelijck laten ge
nieten sonder eenige exceptie ofte uytstel te gebruycken ofte seggen, ,,als de 
roovers verjaecht ende verslaegen sijn, sullen den handel openen”, alsoo te 
hasardeus soude sijn, sulx op ’t onseecker aen te gaen, mitsgaders Compagnies 
volck ende schepen ten dienste des conings te consumeren, die naedat de 
roovers verslaegen endesy van derselvervreese ontlast souden sijn, echter met 
ons naer sijn welgevallen omspringen, geen belofte houden, ofte soo weinich 
daervan als ’t hem selffs goet docht, soude mogen presteren, jae wellicht selve 
t’onser destructie ende ruyne op d’een off d’ander zyde toeleggen, gelijck 
het doch een perfidieuse natie is, die’t oock aen listen ende verradersche prac- 
tijeken niet ontbreeckt, daervan men soo nu ende dan genoechsameervaringe 
becomen heeft.

Ingevalle de grooten, daermede ghy in gespreek comt, moveerden eenich 
misvertrouwen van ons te hebben ende dat ter oorsaecke van de trouweloose 
procedures (gelijck sy die souden mogen interpreteren) by den commandeur 
de VVitt op sijn vertrcck vandaer gepleecht, als dien sy te laste leggen, oor
saecke te sijn des roovers macht niet verslaegen is ende dat die daerover soo 
groot geworden, mitsgaders de gantsche custe van China soo verdestrueert 
ende affgeloopen sy, ende dat oversulx scrupuleus ende omsichtich sijn, om 
haer met andermael door onse trouweloosheyt (gelijck sy die noemen moch
ten) diergelyke inconvenienten te exposeren, ons soodanige conditiën van 
vryen handel als met haer soecken aen te gaen, te accorderen, voor ende aleer 
by ons d’ actuele offentie tegen de roovers mitsgaders derselver totale des-
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tructie met ernst bevoordert ende gesuccedeert sy, daerop U. E. haer dienen 
sal, ons met veel rechtvaerdiger reden te beclagen hebben over hare perfi- 
dieuse ende trouweloose handelingen, ende nevens dien indachtich maecken 
hoe vvy in den jaere 1623 Pehou, daer wy tot excessive costen van de Generale 
Compagnie alreede plaets begreepen ende gefortificeert hadden om handel 
met haer te stabilieren, op hare vaste toesegginge van ons dien in Teyouhan 
te sullen openen verlaeten, ende ons dienvolgende vandaer naer Teyouhan 
met alle den ommeslach van middelen, volck ende schepen geremoveert heb
ben, daerop evenwel naederhant, als ’t verlaten van Pehou effectuelijck naer- 
gecomen ende men in Teyouhan nedergeslaegen is geweest, geen ander effect 
contrarie hare belofte becomen heeft als alleen een monopolischen handel 
door een geaposteerden Zimsou, welcke ons de waeren ende coopmanschap- 
pen 40 a 50 percento dierder heeft doen betaelen als den prijscourant aldaer 
is. Voorts hoe in denselven jaere den toutock van Aymoy onder schoon 
samblant van accoordt ende vreedehandelinge eenige van ons volck, op ’t 
woordt van den toutock onder cautie van ostagiers ende ’t gewoonelijck vry- 
teecken van twee pylen aen landt gecomen sijnde, tegen alle natiën gebruyck 
ende gesanten prerogative, gevanckelijck opgehouden ende daernae gedoodt, 
mitsgaders ’t bootsvolck van de schepen onder schijn van vruntlijck onthacl 
met vergiftigen cost ende dranck soo aen landt als binnen scheepsboordt on- 
derleyt heeft te vergeven, jae oock op een ende denselven tijt op twee onser 
jachten, welcke op ’t versoeck van den toutock dicht onder de stadt waeren 
comen anckeren om met te minder moeyten a ff ende aen te mogen varen, wel 
50 brandende joncken te gelijck op ’t lijff gesonden heeft, soo dat d’ eene, in 
den brandt beset sijnde, aengesteken, met man ende muys gesprongen, ende 
d’ander, door groote cloeckmoedicheyt van ’tscheepsvolck den brantgcuut- 
tet sijnde, ternaeuwernoodt ende miraculeuselijck ontcomen is, ende dat de 
commandeur de Witt, voor soodanigen tragedie mede vresende, temeersiende 
de belooffde openingh van handel niet en volchde, niet heeft connen resol
veren om hem tegen de roovers met de vlote van Zimsou te vermengen, maer 
geradender gedacht, sich met sijn byhebbende macht alleen nae des rovers 
vlote te begeven, om te onderstaen oft hem volgens sijn gedane toesegginge 
met gevoechlijckheyt van de custe soude connen doen vertrecken, daerinne 
sich verre buyten sijn expectatie bedrogen vond, alsoo den roover gelijcken 
aenslach met branders op hem voornam, als van den toutock van 
hiervoren verhaelt is; sulx dat de commandeur de Witt, niet wetende wien te 
vertrouwen, goet gevonden heeft sich met twee syner scheepen, die geladen 
waren, nae Battavia te begeven om aen den Gouverneur Generael rapport van 
sijn wedervaren te doen ende meerder macht t’ haerder assistentie bysyne 
E. te voorderen, seyndende de reste van de vlote weder nae de reviere
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Chincheo, welcke door contrarie windt ende harde stroom van daer verdreven 
is. Daer U. E. dan voorder byvoegen sal, hoe op desselffs aengewende deb- 
voiren t’haerder assistentie by den Gouverneur Generael de costelijcke ende 
lastige vlote alsnu derwaerts expresselijck affgevaerdicht comt, omme de roo- 
vers met alle mogelijckheyt te verdryven ende vernielen, byaldien in vergel- 
dingevan dien van gelijcken willich ende bereyt sijn, sonder eenich dilay ofte 
uytstel promptelijck den vryen handel in voorverhaelde termen te consen
teren ende openen, daarop U. E. vast sal blyven staen, sonder affwijcken.

Ende by soo verre de grooten tot dit ons versoeck condescenderen ende 
effectuelijck op d’ een off d’ ander wyse ons den handel openen, sal U. E. den 
combon, toutock ende andere grooten van China naeruytterste vermogen op 
d’expedienste wyse tegen de roovers assisteren, deselve t’eenemael sien te 
verstroyen, vernielen, ende alle mogelijcke affbreuck te doen.

Voorsz. reviere ende vaerwater alsoogeopent ende ons den handel ’tsy dan 
in de reviere aen de schepen, yewers aen ’t vaste landt, daersy'tgoet vinden, 
ofte in Teyouhan selffs toegestaen sijnde, sal U. E. ’t capitael welck daer al- 
reede sijt hebbende ende noch van Japan daertoe becoomen mooght, totrede- 
lijcke en civijlder pryse als voor deesen in rouwe zyde ende andere advanta- 
gieuse ende proffijt gevende waeren, conform de nevensgaende ordre, sien 
t’ employeren ende besteden.

Doch byaldien U. E. verneempt de Chynesen onse prompte assistentie 
tegen de rovers wel begeeren, maer dat se integendeel ’t gene wy (daerse 
volgens hare belofte, voor desen gegeven, aen gehouden sijn) in recompense 
van dien nopende d’ openinge van vryen handel van haer begeren, nietdade- 
lijck soecken te presteren, maer met schoone beloften ende semblant ons 
daerinne andermael slepende houden, totdat, der roovers destructie gesucce- 
deert gjjjnde. de handen ruym hebben mochten om ons, alsoo se doch niet veel 
te betrouwen sijn, weder een voordeel op d’ een off d’ ander wyse aff te sien, 
vinden niet geraden des Compagnies volck ende schepen langer op ’t on- 
seecker te consumeeren, noch oock ons soo opentlijck in vyantlijcke posture 
tegen den roover te stellen, maer soo de roovers de Chyneesche cooplieden 
een liberen ende onbecommerde vaert, sonder onderscheyt, op Teyouhan ge- 
doogen, ofte ons selve alderhande coopmanschappen tot civilen ende rede- 
lijcken prijs aldaer toebrengen wilden, dat men in sulcken gevalle sich stil ende 
neutrael soude mogen houden, sonder sich met d’een ofte d’ander, ’tsy roo
vers ofte ’sconings grooten, te vermengen, totdat men saege hoe hun de 
saecken in ’t coninckrijck Van China schicken,/ ' '

Ende alsoo, gelijck voren geseydt is, dese vlote expresselijck gesonden werdt 
omme de rovers, byaldien den vryen handel op voorverhaelde conditiën ge- 
obtineert conde werden, soo vele mogelijck te verdryven ende vernielen ende
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anders niet, sal U. E., naedat alles op ’tgevoechgelijckstesal wesen onderleyt 
ende geen apparentie van goet succes in den handel voorhanden sy, omme 
deselve tot grooten interest van de Generale Compagnie daer niet vruchteloos 
te houden leggen, in ’t voorder empleo ende verdeelinge derselver op naervol- 
gende vvyse handelen, te weeten, eerstelijck:

Alsoo U. E. schrijft dat van Hoccheo 8 a 10 joncken metalderhandecoop- 
manschappen naer Kelang Tangsiu souden gevaren sijn, sal U. E. twee a dry 
scheepen derwaertsaffvaerdigen, te weten [nae] Hoccheo, om te onderstaen off 
aldaer eenigen handel te becomen sy, gelijck mede om de joncken die van daer 

des vyants plaetse tenderen de vaert aff te snyden, ende die becomen con- 
nen voor goede prinsen aenslaen, met voorder ordre, byaldien daer ten dienste 

de Generale Compagnie in d’een off d’ander niet te verrichten sy, in
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sulcken gevalle alsdan voorder om de Noort nae de custe van Nancquin, daer 
de rouwe zyde valt, tot Corea toe, soo’t van noode sy, te loopen, ende b)' alle 
gevoechlijckheyt t’onderleggen, wat aldaer op d’een off d’ander plaets in den 
handel soude connen te wege gebracht ende gevoordert werden.

Ten anderen sal U. E. de resterende macht aldaer op d’advantagieuste 
plaetse in ’tvaerwater van Maccauw, tusschen Lamo ende Sanchoan ofte daer- 
omtrent, op ’s vyants vaertuych, van Japan ende Manilha nae Maccauw co- 
mende, uyt cruyssen seynden, alwaer tot September off October aenstaende 
vertoeven, ende nae expiratie van gemelte tijt voorts vandaer nae Pulo Timon 
affcomen sullen, omme aldaer op de Portugiesche navetten, van Maccauw 
nae Malacca gaende, te passen.

Ditverstaen wy alsoo sal moeten naergecomen ende in 't werck gestelt 
den, wanneer men alvoren alle gevoechelijcke expedienten tot openingh 
den vryen handel sal hebben onderleydt, ende aen ’tgewenscht succes van 
dien gedespereert werdt.

Ende ommeTeyouhan, byaldien d’openinge van handel op d’een offd’ander 
wyse naewensch quame te succederen, met requisijt capitael daertoe sooveel 
mogelijck te assisteren, sal U. E. dadelijck op d’aencomste deser vlote aldaer 
de 300 picols rouwe zyde ende andere coopmanschappen welcke voor Japan 
dienstich medegaen, gelijck mede die U. E. daer noch sijt hebbende, alt’sa- 
men met een der bequaemste schepen ende dat daer best te missen sy, der- 
waerts voorts seynden, ende ’tsilver, welcke vandaer weder naer Teyouhan 
daervoor sal werden geretourneert, weder in rouwe syde ende andere goede 
Chineesche waren, besteden ende omsetten, besorgende dat partye van de 
zyde naer Battavia come omme, tot soulagiement van der Majores excessive 
lasten,met d’aenstaende retourschepen naer Nederlant temogen gaen, doch 
de meeste naer Japan gesonden werde omme tot styvinge van ’t capitael in 
Teyouhan de gewoonelijcke advance aldaer te mogen genieten.
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Doch byaldien ’t zilver by mancquement van toevoer, continuerende [de] 
overlast wegen de roovers, ofte eenich ander empeschement, niet conde be
steedt werden, sal U. E. ’t selve ter eerster gelegentheyt meestal herwaerts 
seynden ende weinich daer behouden, alsoo ’t ons tot voorderinge ende ver- 
volch van [den] Coromandelschen, Zuratsen ende Persischen handel beter te 
passé sal comen, als dat het daer vruchteloos overblyven^/

Wat ’t recht ende gesach belangt welck den staet der Vereenichde Neder
landen in Teyouhan is competerende, belasten U. E. ’t selve in allen deelen 
ongecrenckt ende onvermindertvoor de Generale Compagnie te conserveren, 
sonder daervan aen de Japanders ofte eenige andere natiën, daer verschynen- 
de, niet, oock soude mogen wesen ’t minste, te cedeeren.

De Japanders welcke alreede in Teyouhan verschenen sijn ofte noch moch
ten comen, sal U. E. met alle civil ende accomodabel tractement, nae haer 
des waerdich bethoonen, bejegenen, [sonder] als voren geseytin ’t minste van 
de souverayniteyt, recht ende gesach, welck de Compagnie daer is compete
rende, te wij eken. Ende wat aengaet den handel die aldaer naer haer welgeval
len metdeChynesen souden mogen pretenderen tedryven.soo sulxmetalder- 
leye behendige dexteriteyt sonder blijekelijekeoffentie niet verhinderen condt, 
sult haer dan eyntlijck op ’t aldergevoechelijckste aendienen dat tevreden 
ende bereyt sijt, in reciproquen respecte van vruntschap, faveur ende gunste, 
welcke de Nederlantsche natie in Japan nu sooveel jaeren achter den anderen 
genoten heeft, haer in Teyouhan daer wy ’t gebiet hebben van gelijeken alle 
eere, vruntschap ende accomodabel tractement te bewysen ende haer voor 
seecker portie in den handel te admitteren, byaldien sy genegen sijn onspro- 
rato te helpen draegen de lasten welcke de Generale Compagnie in de jegen- 
woordige constitutie in Teyouhan, soo met fortificatie te lande als groote 
macht van scheepen te water, tegen Spangiaerden, roovers ende andere v) 
anden te supporteren heeft, alsoo ’t onredelijck soude sijn deselve op ons 
alleen geschoven ende by haer costeloos ende schadeloos de gewenschte 
vruchten van den handel souden genoten werden, ende by soo verre de Japan
ders tot soulagiement ende verlichtinge van de lasten voor seecker contingent 
contribueren, sult haer dan oock prorato in den handel admitteren; maersoo 
lange daertoe niet verstaen willen, sal U. E. met alle behendicheyt tegen haer 
alsoo procedeeren, dat de Compagnie daerby de minste interest come te ly- 
den, sylieden in Teyouhan niet wederkeeren, ende nochtans soo weynich be
wijs van offentie ende dachten over ons in Japan brengen als eenichsints 
doenlijck is. Met groote circumspectie ende voorsichticheyt recommanderen 
U. E. dese saecke te beleyden, opdat de Compagnie in Japan geen meerder 
schade ende interest, soo lange daer groote capitaelen sijn, come te lyden, 
dan in Teyouhan met de maintenne van ’t uytterste recht voordeel connen
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doen. Op een barst dient haer den handel niet afifgesneden, maer van trap tot 
trap daertoe geprocedeert te werden, [tot] soo lange men siet waer de saecke 
heen wil ende hoe ’t poinct van Teyouhan by den keyser van Japan verstaen 
sal werden.

Ende byaldien men, sonder voorverhaelde redenen gehoor oft plaets te 
geven, d’ onse in Japan soude willen constringeren, de Japanders in Teyou
han, sonder dat in de lasten aldaer gehouden willen sijn, den handel in te 
moeten ruymen, verstaen wy in sulcken gevalle geradener te wesen Japan 
t’ eenemael te verlaten, omme met des te minder scrupule endeomsicht’tge- 
sach ende recht, in Teyouhan ons competerende, te mogen mainteneren. Der- 
halven soo d’onse aldaer vernemen de saecken daernae aengeleyt wierden, 
sullen bytijts alle Compagnies middelen, in Japan sijnde, sonder luyde te roe
pen, intrecken ende deselve naerTeyouhan endeBattavia transporteren, mits 
dat alvoren ’t gene bestedelijck is, ten beste van de Generale Compagnie sien 
te benefitieren, ende ’t retour van dien soo naer Teyouhan als Battavia seyn- 
den, ende hun voorts met al den ommeslach van volck ende schepen vandaer 
removeren, ende vooreerst niet meer dan een man 2 a 3 by ’t comptoir laten.

Dit verstaen wy soo te sullen moeten werden achtervolcht byaldien den 
handel in Teyouhan geopent ende de verhinderinge, welcke de roovers daer- 
inne eenigen tijdt herwaerts geleden hebben, wechgenomen sy, doch by soo 
verre sulx niet is gevolcht ende de roovers de custe van China even naeuw 
besloten ende besett houden, sal alles in Japan in state gelaten werden gelijck 
het is, alsoo ons laeten voorstaen in sulcken gevalle geen perijckel te loopen 
hebben, van met de Japanders over de souverayniteyt ende traffique van 
Teyouhan in naerder contentie ende onlusten te sullen vervallen, wantsiende 
in Teyouhan niet te doen ende geen proffijt te haelen sy, ende dat dacr vruch
teloos van daen moeten keeren, sal haer de vaert derwaerts van selffs wel aff- 
soeten ende [sullen sy] de plaetse verlaten.

By d' overgesonden ballance van Teyouhan vernemen onder anderen een 
notabel somme geduerende dese troubleuse constitutie aldaer aen d’ een ende 
d’ander verschoncken te sijn. Wy laeten ons wel voorstaen dat se besteedt 
sy aen persoonen die men meent ons in d’ openinge van den vryen handel 
sonderlinge dienstich souden connen sijn ende veele daerin vermogen, maer 
alsoo van te voren qualijck te weten is, off ons deselve, alschoon ’t vermogen 
.hebben, voorderlijck souden willen sijn, is het gantsch ongeraden op ’t 
seecker te schenck groote sommen uyt te handt te werpen, ende belasten U. 
E. by desen wel expresselijck, ’tselvein ’taenstaende t’eenemael naer te laten. 
Doch omme geen middel welcke voorderlijck mochten sijn onversocht te 
laten, sal men aen persoonen die men vertrouwt ’t vermogen te hebben 
yets goets ten dienste van de Compagnie in d’opening ende vervolch
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handel te connen verrichten, eenige vereeringe ofte oock seeckere portie van 
proffyten, welcke sy weeten aen te brengen, mogen toeseggen, ende laten vol
gen, wanneer ons effectelijck ’t selve doen gevoelen ende eerder niet; moet 
oock sulcken voorsichticheyt ende discretie gebruyckt werden, dat niet ge
noten werden door desulcke die in de saecke niet toe noch aff doen connen.

Dewyle vvy by d’advysen van Teyouhan vernemen, hoe de grooten van 
China selffs onse assistentie tegen de roovers versocht hebben, dunckt het 
ons ongerijmt ende vreemt dat men de versoeckers van onse hulpe met ge- 
schencken trachte te gratificeren, daer het integendeel met de reden beter 
overeencomt, de Chinesen tot facilitatie ende voordering van de versochte 
hulpe ons in recognoissance van dien eenige vereeringen toebrachten, sulx 
dat de geschencken in de jegenwoordige constitutie gants verachterlijckende 
schadelijck achten, vermits de Chinesen, als connende genoechsaem onse 
graecheyt daerby affmeten, gestijfift werden, om te meerder geschencken van 
ons te trecken, d’ openinge van dien tetrayneren; behalven dat ons selven met 
soodanige vilité genoechsaem subject stellen om haer, wil men den handel ge- 
opent hebben, tegen de roovers te moeten assisteren ende mainteneren, daer 
noch bycomt dat het aen de authoriteyt ende dispositie van de mandorijns 
(daeraen de geschencken gedaen werden) niet en dependeert, ons den handel 
toe te staen ofte t’ ontseggen. Desselffs openinge moet van hooger handt co- 
men, ofte moet steelsgewijs onder den duym gedreven werden. Van hooger 
handt sal men die sien te contracteren, ende ’t effect als voren geseydt doen 
succederen, eer men de versochte assistentie tegen de roovers by der hant 
neemt. Daerbeneffens sal ende can men den handel onder de hant vercrygen, 
wanneer maer de cooplieden kennelijck werdt wat advance by ons te haelen 
sy; daerom U. E. trachten sal op de custe van China kenbaer te maecken wat 
emolumenten ende voordeelen by ons te doen sijn, als mogelijck wert, ende 
voortaen naerlaten op ’t onseeckere groote geschencken te doen, alsoo doch 
weinich ofte niet te voorderen is met groote sommen van te voren uyt de 
hant te werpen.

Gelijck voren geseydt is, verstaen wy geen vryen handel te wesen, sulcke 
als voor deesen met Simsou gedreven is, daer men geen meester van ’t syne 
heeft mogen blyven, maer van te voren excessive sommen op leverantie van 
zyde ter hant moeten schicken, ende ’t retour van dien in quantiteyt ende qua- 
liteyt nae ’t welgevallen van den geaposteerden handelaer tot grooten ondienst 
ende schade van de Compagnie aennemen, ende dat dickwils 5 a 6 maenden 
na den gelimiteerden tijt van leverantie. Voor d’ obtenue van söodanigen han
del opnieus, begeren niet U. E. sich tot der Chinesen assistentie tegen de roo
vers engagieren sal, maer dat deselve, ende aen ydereensonderonderscheyt, 
liber ende vry [sy] om te mogen gaen ende keeren ende soodanige coopman-
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schappen in soorte ons toe [te] brengen, als wy selffs begeeren, opdat voor 
gereede waren ende die wy van te voren sien wat se sijn, onse gereede pen- 
[ningen] besteden ende uytgeven mogen; derhalven U. E. belasten in 't aen- 
staende de manniere van handeling door een ofte meergeaposteerde met ver
trouwen van notabele sommen op leverantie naer te laten.

Dit verstaen wy van soo notabele sommen als voor desen aen Zimsou op 
credit ter hant gestelt sijn geweest, te weten van 20 tot 60 a 70.000 realen van 
8en toe; maer wat cleene sommen belangt, daeraen de Compagnie niet veel 
verliesen can, sullen soo nu ende dan, als d’occasie hem presenteert, op levran- 
tie van alderhande grove ende fyne waren, daer men van 1, 2 a 3 advanceren 
can, met discretie wel mogen uytgeset werden, om de cooplieden condt te 
maecken wat voordeel by ons te doen sy.

By toedraegen van gespreek ofte accoort met den roover sal U. E. op d’ex- 
pedienste wyse by denselven tot restitutie van 20.000 realen, welcke noch 
onder Simsou waereii berustende, gelijck mede van WestcappeVs aenge- 
slagen silverretour ende relaschement onser gevangene, op ’t serieuste doen 
aenhouden.

De plaetse van ’s vyants vestinge sal U. E. niet naerlaten by d’ een off 
d* ander gelegentheyt te doen besichtigen, sonder, soo lange geen sufficante 
macht hebt, eenigen landttocht daerop voor te nemen; maer byaldien be
vonden wert, derwaerts soo frequenten vaert van de custe van China ge
houden te werden, als de geruchten gaen, sal U. E. ordre geven de plaetsen, 
daer de vaert vandaen compt, aengedaen werden om te onderstaen off men 
den handel by interceptie van s’vyants plaetse diverteren ende deselvealdaer 
voor ons sal connen stabilieren. Laet hierinne niet versuymen, alsoo dit een 
poinct is, daeraen de welstandt van de Generale Compagnie in de bevoorde- 
ringe ende obtenue van den Chineschen handel, gelijck mede tot crenckinge 
ende affbreuck van den algemeynen vyant, ten hoochsten is gelegen.

Met voordacht hebben voren naegelaten te seggen, dat U. E. van de Chi- 
neesche mandarijns, soo tegen de roovers hulpe begeeren, bedingen soude dat 
een yder met syne jonequen soowel nae Battavia als nae Teyouhan varen 
laten, ende dat vermits ons voor laten staen niet geraden te wesen dat U. E. 
daerom sollicitere, veel min eenige vereeringe diesaengaende doe, alsoo wel 
verseeckert sijn, dat de Chynesen noch grager sijn om met haer jonequen van 
Chincheo naer Battavia te varen, als wy selve gaerne hier sien te voorderen 
de vaert van de jonequen van Chincheo naer Battavia, opdat sulx in plaets 
van voorderen nieten verachtere, gelijck lichtelijck geschieden soude soo den 
combon ende toutock quamen te vermereken, dat daervan werek maeckten. 
Om dit punt sult in 't alderminste de Chinesen niet te wille sijn, jae niet 
duyt vereeren.

!

;

ï
I

!

!
! een
;

,



Teyouüan, 26 Juni 1628. 323

Soo eenige Chyneesen versoecken metonsescheepen naeBattavia te vaeren, 
sult haer passagie verleenen voor sooveel de schepen bequamelijck voeren 
connen. De Compagnie sal daeraen dienst geschieden; insonderheyt wensch- 
ten wel dat een goet getal Chynees vrouwvolck becomen costen.

Wat aengaet transport van ons comptoir van Firando in Nangesacqui, de 
reden die U. E. en Sr Nyenrode daertoe doen inclineren sijn considerabel en 
goet, comen ons oock niet vreemt voor; doch tervvylen ons capitael in die 
quartieren alsnu cleyn is, de roovers den handel verletten, ende niet seker is, 
wanneer die vry becomen sullen, maer insonderheyt ten aensien niet en 
weten hoe hooch off verre de questie tusschen ons ende de Japanderds over 
de souverayniteyt ende trafficque van Teyouhan soude mogen loopen, heeft 
den Raet goetgevonden d’uytspraeck tot naerderadvys vandaertediffereren, 
mits dat ondertusschen den heer van Firando op t’ aldergevoechlijckst condt 
gemaeckt werde, dat wy genegen sijn veel liever al ons volck, schepen ende 
goederen van Japan te houden als om de souverayniteyt van Teyouhan met 
syne Majesteyt den keyser ofte grooten van Japan te disputeren, ende daer 
sulcken ignominie te draegen, gelijck gesocht wert uyt de mont ende met 
attestatie van d’ aldergeringste ende vielste persoonen onse qualiteyt aen te 
doen. Met onse discretie dient dit wijdtloopich niet alleen d’ heer van Firando, 
maer oock andere persoonen van qualiteyt claechsgewijs condt gedaen.

Alsoo Sr Nyenrode niet wel versien is met sulcke persoonen als om de ge- 
woonelijcke reverentie aen syne Majesteyt te doen, vereyscht, sal U. E. een 
van de capabelste comisen, met dese vlote gaende, nae Firando seynden, 
omme de gewoonelijcke reverentie te doen, denselven van alles behoorlijck 
instruerende.

De quade menées van d’ heer van Firando dienen met discretie te simuleren 
ende over 't hooft te sien. Jt Is onseker offons in Nangesacqui, als daer schoon 
ten besten geseten waren, beter tractement soude gebeuren, alsoo debegeer- 
lijcheyt in alle landen ende alle menschen een gemeen gebreck is, doch min
der ende meerder by d’ een dan by d’ ander, waerover met de vrunden mede 
wel genegen sijn ’t minste quaet te soecken. ƒ28.000 isser op de reyse van 
d’ambassade nae den keyser geconsumeert. Soo de helft daervan ware ver- 
spaert (gelijck men met meerder ende groter eere seer wel had connen doen, 
alsoo een prachtige verthooninge by de grooten soo grooten jalousie ende 
haet baert, alsse by de geringe aensien ende respect veroorsaeckt), ende daer
van d’ eene helft, sijnde ƒ7000, hadde gebruyckt om d’ heer van Firando ende 
andre te vereeren,soo souden d’ambassadeurs voor de Compagnie noch/ 7000 
verspaert ende misschien d’ heer van Firando een ander cours doen gaen heb
ben, daer mogelijck geen affronte door ware bejegent. In de dachten van 
Sr Nyenrode hebben wel gesien dat de begeersucht van d’ heer van Firando
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al te groot is ende door de Compagnie niet voldaen can werden. Daerom doen 
de vrunden seer wel dat de plaetse soecken t’ ontgaen daer de plaegen vallen, 
vermits de begeerlicheyt met geschencken dickwils wel seer grooter [ge- 
maeckt] dan versadicht werde.

Wy connen niet goet vinden metderooversyetsopMaccauw voor te nemen, 
noch oock om te onderstaen met haer naerder vestinge op de custe van China 
te doen. Veel te swack van volk sijn wy daertoe, ende de roovers mogen niet 
vertrouwen; al te groote garnisoenen souden houden moeten om ons dicht 
aen de vaste cust te mainteneren. Ende als ’t al geraden ware dat ons elders 
soecken te vesten dan in Teyouhan, soud het veel beter sijn dat sulcke ex- 
ploicten alleen deden.

Soo lange in Teyouhan geen incomsten genieten, meenen wy niet geraden 
te wesen, dat U. E. aen de soldaten ende bootsgesellen, gelijck voorneemt te 
doen, geit tot rantsoen geve. ’t Is een quaet voornemen dat U. E. genegen is 
de Chynesen die daer sijn met dit geldt te benefitieren, om ’tselve daernae met 
hooftgelt oft andersints weer in te trecken. Des Compagnies [middelen] sijn 
al te swack om dit verschot te doen. ’t Geit ende coopmanschappen welck U. 
E. aldaer heeft ende noch soudet mogen becomen, sal niet besteden dan al- 
leene aen goede retouren, bestaende in alderleye Chyneesche waren, blyven- 
de vooreerst in ’t uytgeven van ’t rantsoen aen de soldaten ende bootsgesel
len by voorgaende coustume ende ordre.

Alsoo vernemen dat op eenige plaetsen op ’t importun aenhouden van 
sommige luyden dickwils meer geit op hare reeckeninge gegeven werdt dan 
betaemt, jaeselffs oock ter plaetse daer de Compagnie weinich ofte geen geldt 
en heeft om aen retouren te besteden, hebben niet connen naelaten (hoewel 
sulx in Teyouhan noch niet gebeurt is), U. E. te recommanderen ende be
velen, geen geit aen yemant op hare reeckeninge te doen, volgens de generale 
ordre over gants India ingestelt, renvoyerende sulcke versoeckers aen ’t 
comptoir generael, ende gebruyckt des Compagnies middelen soo veel mo- 
gelijck tot advantagieuse negotie.

’t Vertimmeren van de schepen in Japan (gelijck U. E. seer wel seydt) valt 
extraordinary costelijck. Soo ’tin Teyouhan beter coop gedaen can werden, 
wy hebben daer niet tegen dat de vertimmeringe, die men nootlijck doen moet, 
in sulcken gevalle in Teyouhan geschiede, maer sal U. E. verdacht 
geen oncosten aen ’t vertimmeren van schepen te doen, dan sulcke die niet 
voorby mogen ende daer sonder verlet van saecken geschieden connen [beter] 
dan in Battavia.

Sr Muyser is niet wel bedacht geweest dat weygerich bleef de reyse her- 
^<£rwaerts te volbrengenfSullen verhopen dat dese faulte met andere goede dien- 
• sten trachten sal te verbeteren ende wech te nemen, dat geerne hooren sullen.
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Alsoo onseker is, wat rijs U. E. met ’t schip de Vrede van Siam becomen 
sal, hebben goetgevonden van de weinige toevoer tsedert onsen jongsten hier 
becomen U. E. voor provisie van Teyouhan toe te schicken 20 lasten, met de 
schepen gaende. U. E. sy andermael gerecommandeert deselve wel te mes- 
nagieren, alsoo geen toesegginge connen doen off van dit jaer meer van hier 
becomen sal. Soo van schepen wel voorsien waren, souden een expres om rijs 
voor Teyouhan naer Siam seynden; maer door gebreck van schepen moeten 
’tnaerlaeten.Wy verhopen dat in dese quartieren ons gerieff van rijs becomen 
sullen; derhalven hebben nevens desen aen Sr Nyenrode geordonneert dat 
van Japan geen rijs meer voor Battavia seynden sal. Soo hier van rijs wel ver- 
sien hadden geweest, dese vlote soude eenige dagen eerder connen affgevaer- 
dicht hebben; maer door gebreck van rijs is ’t niet eer dan nu geschieden con
nen, waertegen in toecommende met Godes hulpe hopen te versien.

’t Gene U. E. van de coopmanschappen, met dese schepen nae Japan ge- 
destineert, met redelijcke advance aen de Chynesen verhandelen can, sal nae 
Japan niet verseynden, maer vryelijck aldaer ten besten van de Compagnie 
benefitieren.

U. E. sy verdacht des Compagnies middelen aldaer niet alleen in goede 
rouwe zyde te besteden, maer oock in alderleye andere Chynesche waren. 
Veel goederen sijnder daerop soowel in Japan als in andere quartieren van 
India ende Europa meer advance als op rouwe syde gedaen can werden; der
halven U. E. recommanderen het capitael dat aldaer heeft, ende noch soude 
mogen becomen, te besteden aen goede rouwe syde, alderhande sorteringe 
van syde lakenen, van de beste suyckeren, radix China, porceleyn, confituren, 
ca,ngans ende watter oock uit China comt, gelijck nevens dese van onsent 
wegen door d’ heer van Diemen breeder geschreven werdt, ende in conformi- 
teyt van de nevensgaende lijste door d’ heeren Majores jongst gesonden.

Soo ’t gebeurde dat de Japanders haer in Teyouhan soo verre quamen te 
verloopen, dat genootsaeckt wierden in sulcker voegen tegen haer te proce
deren daerdoor sylieden oorsaecke ende stoffe soude mogen becomen om 
weder opnieuws groote dachten in Japan te brengen, daermede Phesedonne 
ende andere onse quaetgunstige materie becomen mochten om ons noch 
meer by den Keyser ende Rijcksraden te denigreren dan voordesen geschiedt 
is, jae soo dat voor voordere molestie ende arresten (als niet verhopen) souden 
hebben te vresen, sal U. E. verdacht wesen, in sulcken gevalle soo weynich 
middelen na Japan te seynden als eenichsints voorby mach, treckende mede 
van Japan al wat vandaer intrecken condt, mits des Compagnies middelen 
in dien gevalle employerende in waren voor Battavia ende Europa dienstich, 
ende niet in Japansche waren; alle retouren die in sulcken gevalle van China 
ende Japan becomen condt, metten eersten hervvaerts seyndende,

)



-r
i

Tevouhan, 26 Juni 1628.

U. E. sy verdacht dat apparent is in ’t aenstaende geen scheepen van hier 
later naer ’t vaderslant vertrecken sullen dan halff November ten uytterstcn, 
derhalven dienen voor dien tijt hier te wesen sulcke Chyneesche retourcn als 
voor Europa dienstich becomen condt. ’t Gene U. E. ons voor dien tijt niet 
toeschicken can, daermede sal hem naer dien tijt niet behoeven te verhaesten, 
alsoo vast even wel wesen sal off sulcke retouren n§rhalff November alhier 
comen in December, January, February ofte Maert. •

ïnsonderheyt sy U. E. gerecommandeert ons metten aldereersten te advy- 
seren de gelegentheyt van destandt des Compagnies affairen in de quartieren, 

haest het mousson begint te veranderen, door een expresse wanckan ofte 
andere gelegentheyt, opdat ons nae den eysch van saecken mogen schicken 
ende d’heeren Mayores met de schepen, in October off November van hier 
vertreckende, daervan mede verwitticht mogen werden, anders soud het een 
heel jaer, langer aenloopen eer haer E. daervan advijs souden connen toe
schicken.

Dewvle dit jaer, vermits de roovers de gantsche cust van China soo naeuw 
geslooten ende beset houden, hier op Battavia noch yewers geene joncken 
verschenen sijn, ende wy ons oversulx laten voorstaen de prijs van de peper 
in China seer geresen sal wesen, souden wel genegen sijn een schip met peper 
expres aff te laden ende naer Teyouhan te seynden, doch moeten ’t selve by 
mancquement van schepen mede naerlaten.

U. E. sy verdacht de schepen, welcke in de reviere van Chincheo tot be- 
vrydingevan deselve souden mogen gehouden werden, van comptanten, nae 
de middelen welck aldaer hebbende sijt, totopcoop van alderleyeChineesche 
waeren te versien, opdat haer by mancqement van dien geen plausibile occa
sie van handel onslippe, gelijck voor desen de commandeur de Witt gebeurt 
is, die ons gerapporteert heeft, dat in de reviere van Chincheo leggende hem 
de rouwe syde tot 115 tayl ’t picol aen boort gepresenteert wierdt te vercoopen, 
connende by gebreck van geit soo schoonen gelegentheyt niet waernemen, 
jae liet hem vastelijck voorstaen, soo geit gehadt hadde, dat dezydevoor 100 
tayl ’t picol becomen soude hebben.

In ’t schryven deses arriveren, alhier Godtloff van ’t vaderslant de schepen 
Prins Willem ende Nassou, daerby onder anderen verstaen hebben hoe onse 
scheepen den Gouden Leeuw, Orangie ende1 Walcheren, t’samen omtrent 
30 tonnen gouts waerdich, van Zuratte coménde in Engelandt gearresteert 
waeren, item hoe twee schepen van haer vlote, te weten Campenendede Vlie
gende Draeck, in ’t Canael op de naelde van Wicht verongeluckt sijn. De 
voordere tydinge daermede becomen, werden U. E. door d’ heer van Diemen 
geschreven.

Ten aensien van ’t ontset van comptanten met deselve becomen, werden
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U. E. tot styvinge van ’t capitael in Teyouhan daervan toegesonden 5 kisten, 
te weeten twee in realen van achten in spetie, ende dry in rijckxdaelders. Meer 
hebben voor dees tijt van ’t becomen geldtsecours sonder vercortinge van 
andere emportante handelplaetsen niet connen missen. U. E. sy gerecom- 
mandeert ende op ’t serieuste bevolen gemelte comptanten totopcoopvan 
rouwe syde ende andere advantagieuse Chyneese waren te employeren.

Nevens dese werden U. E. toegesonden de copien van missiven met ge
melte schepen van ’t vaderslant becomen, te weeten twee van de Seventhiene 
in dato 10 Augusty, ende een van de Camer van Amsterdam in dato 27 Sep
tember 1627, beneffens haerE. generalen eysch van coopmanschappen. U.E. 
sal sich volgens d’ advysen van d’ heeren Mayores, voor soo veel U. E. in die 
quartieren aengaet, daernaer reguleren.

Hierboven is geseyt, dat U.E. de grooten van China tegen de roovers niet 
soudt assisteren voor ende aleer ons actuelijck den vryen handel openden, ’t 
welck eenichsints schijnt te stryden met ’t geene wy in onse vorige (waervan 
hierneven de copie gaet) U. E. aengeschreven hebben, namentlijck dat haer 
assistentie sout mogen doen, wanneer van den combon ende toutock schrifte- 
lijck acte tot opening van vryen handel soudt becomen hebben. Om onse mey- 
ninge dienacngaende naerder te verclaren, seggen wy te verstaen dat als de 
grooten de schriftelijcke toesegginge doen, oock dadelijck daerop ’t begin 
van effect van sulcken vryen handel dient te volgen; dat onse cleyne capi- 
taelen aldaer besteedt mogen werden, terwyle d’ assistentie geschiedt, ofte soo 
dien handel niet en volcht, dat U.E. in sulcken gevalle sich niet verhaesten 
sal ’t uyterste gewelt tot hulpe van de Chynesen tegen de rovers tegebruy- 
cken, ende de Compagnies volck ende middelen op ’t onseker te consumeren.

Tot recrufteering] van ’t garnisoen ende versterckinge van dese vlotegaen 
met dese schepen 60 soldaten. U.E. sy gerecommandeert deselve ten mees
ten dienste van de Compagnie aldaar te employeren.

Den predicant Candidius claecht ons by syne brieven dat hem sijn toege- 
seyde rantsoen by U.E. vermindert, gelijck mede die clenicheden, die hem 
voor dese toegestaen sijn geweest uyt te reycken aen enige inwoonders van 
’t dorp Sinckan, daer sijn residentie houdt, om deselve t’onswaerts te trecken, 
soo besneden sijn, dat sijn gewoonlijcke liberaelheyt aen deselve niet ver
volgen can, ende dit soude ontstaen doordien syne brieven om nae Battavia 
besteldt te werden niet directelijck aen U.E. geadresseert, maer aen een 
sieckentrooster hadde doen geven. Wy recommanderen U.E. dat poinctsoo 
hooge niet te heffen (niettegenstaende onbehoorlijck weesen soude dat U.E. 
soude soecken (als niet en dencken)dekennisse syner missiven t’onthouden), 
maer in state te laten tot naerder reglement ende ordre van de Mayores, hoe 
hun de kerckelijcke neffens ons daerinne sullen hebben te gedragen. Onder-
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tusschen sal U. E. gemelte persoon naer zijn ampt ende merite tracteren, mits
gaders de helpende hant te bieden, ten einde in sijn loffelijck begonnen yver 
tot bekeeringe der blinde heydenen niet gediscouragiert, maer meer ende 

tot voortplantinge des H. Evangeliums ende winninge veler dwalendemeer
sielen geanimeert werde, daeraen de staedt van de Generale Compagnie dienst
geschieden sal.

CapiteynBencon, overste derChynesen alhier, heeft ons te kennen gegeven, 
hoe noch in China sijn moeder ende een broeder in ’t leven soude hebben, 
ende versocht, byaldien sijn broeder in Teyouhan verscheen, uyt Compagnies 
middelen aldaer 2 a 300 realen van Sen mochten verstreckt werden, voor welc-

'
i

kervoldoeninge gemelte Bencon sich alhier responsabel stelt. Byaldien voorsz. 
persoon ’tselve daer quame versoecken, [ende] U. E. sekerlijck vernemen 
condtBencons broeder te wesen, sal U. E. hem met gemelte somma accom
moderen ende ’tcomptoir Battavia daervoor belasten.

By onse ordre werdt U. E. door d’heer van Diemen toegesonden extract 
uyt de generale boecken, daerby sien sult, hoe U. E. ende Sr Pieter Jansz. 
Muyser by provisie ende tot naerder verantwoording, conform de resolutie 
daervan genomen ende in copie hier by gaende, belast staen voor de dispen
sen ende ongelden, monterende ƒ28.468 — 12 — 4, op de reyse van Firando 
naer Edo by U. E. ende sijn gevolch gedaencT Gene U. E. desen raeckende 
breeder door d’ heer van Diemen aengeschreven wert, sal U. E. sonder ex
ceptie metten eersten nacomen.

In ’tCasteel Battavia, ady 26en Juny anno 1628.

64. — TEYOUHAN.
AEN DEN PREDICANT CANDIDIUS PER ’T JACHT TEXEL, 26 JUNI 1628.

Eersame welgeleerde. Twee Uwer missiven in dato 24cn Octobcr 1627 ende 
22en Marty 1628 sijn ons successive wel geworden, daerby verstaen hebben de 
gelegentheyt ende standt van de ecclesiastique saecken aldaer.

Wy recommanderen U. E. in sijn loffelijck begonnen yver tot bevoorde- 
ringe ende voortplantinge des H. Evangeliums onder de blinde heydenen ende 
bekeeringe veler dwalende zielen met alle mogelijcken vlijt te continueren. 
Den staedt van de Generale Compagnie sal daeraen sonderlingen dienst ende 
U. E. bysondere eere geschieden.

Wat belangt de clachte die U. E. aen ons doet over de verminderinge van 
sijn toegeleyde rantsoen, gelijck mede soodanigen besnydingein decleniche- 
den, die U. E. voor deesen toegestaen sijn geweest aen eenige inwoonders 
’t dorp Sinckan uyt te reycken om deselve t’ onswaerts te trecken, dat de ge-
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woonelijcke liberaelheyt daeraen niet vervolgen condt, wy recommanderen 
U. E. sich wat reckelijck te thoonen ende d’ oorsaecken, daeruyt soodanigen 
onlusten tusschen U ende den Gouverneur in ’t aenstaende meer souden 
mogen spruyten, sooveel mogelijck voor te comen ende wech te nemen. Lie
ver wat toegeven als op ’t uytterste recht te staen. Wy hebben den gouverneur 
van gelijcken gerecommandeert goede correspondentie met U. E. te houden 
ende naer U. E. ampt ende merite te tracteren. Wy hopen nae desen d’ effec
ten van d’ een ende d’ ander ten goede te vernemen, ’twelck ons lieff sal sijn; 
ende soo niet geschiedt, latet ons weten, opdat, des noodich wesende, verder 
daerinne mogen versien.

Andermael recommanderen U. E. op ’t hoochste den dienst des H. Evan- 
geliums in gemelte quartieren met sulcken industrie, vlijt ende couragie te 
bevoorderen ende waer te nemen, dat de gewenschte vruchten van dien be- 
comen ende vernemen mogen.

In ’tCasteel Battavia, ady 26en Juny anno 1628.

i
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65. — TEYOUHAN.
AEN DEN ONDERCOOPMAN ABRAHAM DE MOURCOURT PER ’T JACHT TEXEL,

26 JUNI 1628.

U. E. missiven in dato 27cn February ende 15 Marty sijn onssuccessivewel 
geworden, daerby den soberen stant ende gelegentheyt van Compagnies af- 
fairen in Teyouhan ende op de custe van China verstaen hebben, gelijck mede 
onder anderen hoe daer groote vreese in Teyouhan voor de comste der Cas- 
tilianen van Manilha was, als hebbende haer met tweegaleyen by claren dage 
voor ’t Canael van Teyouhan verthoont.

Wat de swaricheyt belangt, wy meenen deselve soo groot niet te weesen 
als eenige haer wel imagineren. De Spangiaerts hebben selffsgenoech te doen 
om de nieuwe besettinge te verseeckeren, welcke sy aen de Z. O. hoeck van 
Formosa op Kelang Tangsiu voornemen, ende laten ons voorstaen, dat meer 
reden hebben om voor ons te vreesen dan wy voor haer, soodat geraedender 
achten, dewyle ’t capitael jegenwoordich soo becrompen aldaer omcomt, ’t 
selve tot vervolch van den handel byeen te houden ende soo weinich oncosten 
aen fortificatie gedaen werden, als mogelijck is. Wy houden wel voor goet 
ende noodich ’t opwerpen van een baterye aen ’t Canael gelijck U. 1. schrijft 
onderhanden was, byaldien daer requisite macht van volck om ’t een ende ’t 
ander te besetten waere, maer soo sober daervan alsnu versien sijnde, wat 
soude deselve, byaldien ’t gebeurde de vyant met een goede macht verscheen
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ende sich daervan meester maeckte, anders als tegen ons selven dienen ?Der- 
halven daerinne met goede cïrcumspectie sal moeten gehandelt werden.

U. 1. laete niet naer ons met alle vertreckende gelegentheyt ’t passerende 
aldaersoo in de negotie, resconter van vyant, roovers als andersints te advy- 
seren, gelijck mede naer uytterste vermogen des Compagnies beste aldaer 
te helpen bevoorderen, daeraen U. 1. eere ende ons een welgevallen geschie
den sal.

Tot openinge ende verseeckeringe van de Chineesche handel, mitsgaders 
destructie ende vernielinge van de roovers welcke de custe van China infes- 
teren ende onveyl houden, gaet nu derwaerts onder de vlagge van den com
mandeur Carel Lievensz. een goede vlote van ses seylen, welcke wy oordeelen 
neffens degene, daer sijnde, bastant te sullen wesen om d’ een ende d’ander 
ten besten van de Generale Compagnie te sullen connen verrichten, gelijck 
U. 1. breeder by onse missive, aen d’ heer Nuyts geschreven, sal connen sien. 
Godt verleen deselve een goet succes.

In ’t Casteel Battavia, ady 26 Juny anno 1628.

I
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/1 66. — INSTRUCTIE/
J & W VOOR DEN E. CAREL LIEVENSZ., COMMANDEUR, ENDE DEN RAET VAN DE 
y VLOTE NAER TEYOUHAN ENDE DE CUSTE VAN CHINA

GEDESTINEERT, 26 JUNI 1628.

AIsoo wy tot versterckinge van de navale macht in Teyouhan goet gevon
den hebben alsnu derwaerts te seynden de jachten Texel, Diemcn, Arnemuy- 
den, Sloten, Battavia ende Cleen Arnemuy den, alsamen naer behooren gemant, 
gearmeert ende voor negen maenden gevictualieert, sult ghjdieden in vlote 
desen aenstaenden morgenstondt Uwe reyse derwaerts aenvangen ende soo 
spoedich sien te bevoorderen als Godes weer ende wint toelaten sal, sonder 
U onder wegen met onnoodich aendoen van plaetsen te amuseren off tijt te 
verliesen, alsoo aen U spoedich arrivement ter gedestineerder plaetse de 
Generale Compagnie ten hoochsten gelegen is.

Op de custe van China comende sult d’eylanden van Maccauw aendoen 
ende de stadt soo dicht in ’t gesicht voorbyloopen, als doenlijck is, om te sien 
off en passant eenich voordeel op den vyant te becomen sy. Dit verstaen wy 
dat maer in ’tpasseeren sal geschieden, ende niet dat ghylieden om yets te 
soecken off nae te jagen tijt versuymen sulD/'f

Ende alsoo gelijck voren geseyt is dese vlote expresselijck gesonden werdt 
tot versterckinge van de navale macht in Teyouhan, welcke soo met de 
jongst gesondene als van oudts daer sijnde, te samen niet bastant is,
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tot openïnge ende verseeckeringe van de Chineesche handel tegen de vigoreu- 
se macht van de roovers, die de gantse cust van China infesteren ende onveyl 
houden, yets ten principaelen te connen verrichten, sult ghylieden dadelijck 
op U aencomste, met advijs ende ordre van den Gouverneur ende Raet aldaer, 
ten meeste dienste ende welstandt van de Generale Compagnie, by combinatie 
ende t’samenvoeginge deser vlote met de macht daer sijnde, trachten de ri- 
viere van Chincheo mitsgaders ’tvaerwater tusschen de revier ende Teyou- 
han (daertoe wy meenen de t’samengevoechde macht bastant te sullen wesen) 
te openen ende met den combon, toutock ofte eenige grooten in gespreek 
ende accoordt van opening van handel sien te comen, ende dat op conditiën, 
gelijck ghylieden in neffensgaende copie van missive aen den Gouverneur 
Nuyts geschreven, in ’t brede sult connen sien. Doorleest deselve ende incor
poreert se wel, ten eynde ghylieden U in ’t uytvoeren Uwer last ende com
missie nae behooren ende volgens onse goede meyninge ende intentie quyten 
moocht.

Byaldien de grooten tot ons versoeck van opening van handel condescen- 
deren ende effectuelijck op d’een off d’ander wyse ons den handel openen, 
sult ghylieden den combon, toutock en de andere grooten van China in re- 
compense van dien naer uytterste vermogen op d’expedienste wyse tegen de 
roovers met de vlote, welcke goetgevonden werdt daertoe te gebruycken, 
promptelijck assisteren, deselve t’ eenemael sien te verstroyen, vernielen ende 
alle mogelijeke affbreuck doen.

Doch naedat alles aengaende ’t voorverhaekle versoeck van handel op ’t 
gevoechelijckst sal wesen onderleyt, ende geen apparentie van goet succes 
daerinne voorhanden sy, sal op ’t voorder empleo ende verdeelinge van de 
vlote, om deselve tot grooten interest ende schade van de Generale Com
pagnie daer niet vruchteloos te houden leggen, volgens de gegeven ordre in 
gemelte onse missive aen d’heer Nuyts gehandelt werden op naevolgende 
wyse, te weten:

Dat men 2 a 3 bequame jachten naer Hoccheo affvaerdigen sal, omme te 
onderstaen off aldaer eenigen handel te becomen sy, gelijck mede om de 
jonequen, die geseydt werden vandaer naerKelangTangsiu, sijnde des vyants 
vestplaetse op de Z. O. hoeck van Formosa, met alderhande coopmanschap- 
pen te tenderen, de vaert aff te snyden, ènde die becomen connen werden 
voor goede prinsen aenslaen, met voorder ordre, byaldien daer ten dienste 
van de Generale Compagnie in d’een off d’ander niet te verrichten sy, in 
sulcken gevalle alsdan voorder om de Noort nae de custe van Nancquin, daer 
de rouwe syde valt, tot Corea toe soo ’t noodich sy, te loopen, ende by alle ge- 
voechelijckheyt t’ onderleggen wat aldaer op d’een off d’ander plaetse in den 
handel soude connen gevoordert ende te wege gebracht werden.
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Item datt voorts de resterende macht aldaer op d’advantagieuste plaetse 
in ’t vaerwater van Maccauw tusschen Lamo endeSanchoan oftedaeromtrent 
op ’s vyants vaertuych, van Japan ende Manilha naer Maccauw comende, uyt 
cruyssen sal werden gesonden, alwaer tot September off October aenstaende 
vertoeven, ende naer d’expiratie van gemelten tijt voorts van daer naerPoulo 
Timon affcomen sal om aldaer op de Portugiese navetten, van Maccauw nae 
Malacca gaende, te passen.

Ende alsoo ’t voorverhaelde onse intentie sy, waertoe dese vlote expresse- 
lijck naer Teyouhan affgevaerdicht gaet, belasten U. 1. by desen met advijs 
ende ordre van den Gouverneur ende Raet, als voren geseyt, totdebevoorde- 
ringe van d’een ende d’ander alle mogelijcke debvoiren aen te wenden, ten 
eynde de Generale Compagnie haergewenscht effect daerinne becomen mach.

Ende alsoo tot u3rtvoeringe van d’exploicten, daertoe dese vlote uytgeset 
vvert, noodich sy een gequalificeert ende ervaren persoon gebiet daerover 
hebbe, is goetgevonden ’tselve te bevelen aen den E. Carel Lievensz., achter
volgende onse speciale commissie syne E. ten dien eynde verleent, in welcken 
respect ende graedt alle medegaende persoonen met dese vloote, soo hooge 
als leege officieren, soldaten ende bootsgesellen, gemelten Carel Lievensz. 
sullen hebben aen te nemen, t’erkennen ende gehoorsamen.

By de jongste advysen van Jamby vernemen wy, hoe de geruchten daer 
gaen de Castilianen van Manilha met 8 gallioenen op Poulo Timon gevallen 
souden sijn ende d’inwoonders verdreven hebben, met intentie daer een fort 
op te werpen. Wy recommanderen ende belasten U. 1. in ’tpasseeren van ge- 
melte eylant wel op U hoede ende slachvaerdich te wesen, opdat U van de 
vyant, ingevalle de geruchten waer sijn, geen onverwacht perykel overcomc.

Omme ’t perykel van misdry ven sooveele mogelijck te voorcomen, geven 
wy U mede seeker placcaet daerinne pertinentelijck aengewesen wcrdt, hoe 
ghy Uwen cours van hier naer Teyouhan aenstellen sult. Wy belasten U. 1. 
wel expresselijck, op pene in ’tselve vervadt, onse ordre dienaengaende prom- 
telijck sonder exceptie nae te comen.

Ende opdat geduerende ’t voyagie naer Teyouhan alles met des te meerder 
gerustheyt ende stichtinge moge toegaen, sal den breeden raet deser vlote 
bestaen in de naervolgende persoonen, te weeten: Carel Lievensz., comman
deur; Nicolaes L. Coeckebacker, oppercoopman op Texcl\ Michiel Ham, op- 

0 I: . percoopman op DiemenaDirck Bouwensz., schipper op Battavia\ Harman 
Claesz. Streyen, oppercobpman op Sloten; Aris Cornelisz. Groes, schipper 
op Cleen Arnemuyden\ Reyer Claesz., schipper op Arnenmyden\ Iluybrecht 
Mytens, vendrich.

Enige Spangiaerden, Portugiesen ende derselver adherenten vaertuych, 
gelijck mede die van Macasser ende alle andere onse vyanden onderwegen
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bejegenende, snit allen mogelijcken affbreuck doen, in U gewelt sien te be- 
comen, hare goederen onder behoorlijcken inventaris overnemen ende ’tvolck 
in goede verseeckeringe bewaren. Dit verstaen wy, soo deselve U elders in 
’t vaerwater comen te rescontreren, ende niet dat ghy Uwe reyse om die te 
soecken off te jaegen verachteren sult.

In Teyouhan met lieffgecomen sijnde sult onse missive overleveren, ende 
voorts naercomen soodanigen ordre ende last als syne E. met advijs van den 
Raet goetvinden sal U. 1. te geven.

In ’t Casteel Battavia, ady 26en Juny anno 1628.

67. — FIRANDO.
AEN DEN OPPERCOOPMAN NYENRODE, PER }T JACHT TEXEL OVER 

TEYOUHAN, 26 JUNI 1628.

Twee origineele missiven hebben ’t voorleden Noordermousson van U. 1. 
ontfangen, eene per ’t schip de Vrede, gedateert primo ende 21 October, ende 
d’andere per de fluyt Edarn, van 29 ende 30 ditto 1627. Daernaeis ons onder 
couverte van d’heer Nuyts mede geworden copie van een missive door U. l. 
per Westcappel aen ons geschreven, gedateert 17 ende 20 February 1628.

By dese gaet copie van d’onse van 18 ende 23 May aen U. 1. gelijck mede 
aen d’heer Nuyts provisioneel geschreven, welcker inhoudt confirmeren voor 
soovele dese ende nevensgaende aen d’heer Nuyts niet contrarieert. Om noo- 
deloose replicquen te vermyden hebben goetgevonden andermael nevens dese 
aen U. 1. te seynden copie van ’t geen aen d’heer Nuyts ende den Raedt van 
Teyouhan sijn schryvende; recommanderen U. 1. d’inhoude voor soovele hem 
aldaer aengaedt naer te comen, ende de saecke dienvolgende in Japan alsoo 
te beleyden, dat des Compagnies proffijt aldaer voor soovele mogelijck is ten 
besten bevoordert ende alle schadelijcke empeschementen vermijdt werden. 
Hadden wel gewenscht dat U. 1. ons wat wijtloopiger ende breeder geadvi- 
seert hadde 'tgunt d’ambassade van d’heer Nuyts ende Muyser aengaet, ende 
wacrtoe dat U. 1. meent ’t hoff van Japan aengaende de souverayniteyt van 
Teyouhan inclineert; connen niet bedeneken hoe U. 1. dienaengaendesoo 
cort is, tensy dat naergelaten heeft breeter te schry ven, gelijck wy vermoeden, 
omdat het hoff van Japan sich soo gesloten hielde, dat nietsekers vernemen 
cost. Watter van sy, gelieve ons per naeste t’adviseren.

Wy seggen andermael dat ons tot de nevensgaende aen d’heer Nuyts ge
schreven gedragen, U. 1. daerbeneffens recommanderende ende bevelende 
d’ heer van Firando ende andere grooten des rijcx condt te maecken op de ge- 
voechelijckste manniere, gelijck den aert van die natie vereyscht, dat liet ons
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hier bedroeft heeft te verstaen de groote affronte, molestie ende fascherie, 
vvelcke d’onse in Japan aengedaen is door toedoen van ’t volck van Phesedonne 
die in Teyouhan geweest sijn, ende insonderhevt datter gesocht is, uyt de 
mont van d’alderonwetenste ende vielste lieden daer sijnde, stoffe tesoecken 
omme de reputatie ende authoriteyt van den Gouverneur Generael by syne 
Keyserlyke Majesteyt ende Rijx Raden te vilipenderen ende verdacht te 
maecken, teneynde dat in haer vals voorgeven dies te beter souden mogen 
werden aengenomen; ende byaldien naer desen vernemen dat desen quaden 
cours gevolcht werde, dat wy genegen sijn veel liever onsescheepen van Japan 
te houden, volck ende goederen vandaer te lichten, dan met syne Majesteyt 
den Keyser ende grooten in contentie te treden over de souverayniteyt van 
Teyouhan oft om d’authoriteyt ende achtbaerheyt van onsen staet aldaer te 
mainteneren. Alsoo ons laten voorstaen d’heer van Firando ons vertreck van
daer niet gaerne sien soude, houden wy goet te wesen, dat hem ende andere 
dese onse inclinatie condt werde gedaen, op hope dat daerdoor beweecht 
mach werden soo seer in ons faveur [te spreecken als in ’t achterdeel] van 
Phesedonne ende. andere onse vyanden, gelijck mede opdat ten hove over 
hemselven niet geclaecht soude werden.

[Het] transport van ’t comptoir van Firando in Nangesacqui hebben gedif- 
fereert, als per copie aen d'heer Nuyts, tot naerder ad vijs van U. 1., om onder- 
tusschen te vernemen hoe ’t met de roovers op de custe van China soude 
mogen gaen ende waertoe syne Mayjesteyt ende Rijx Raden raeckende de 
saecken van Teyouhan souden mogen inclineren.

Intrim sy U. 1. gerecommandeert sich soo te schicken ende reguleren nae 
bevinden sal den dienst van de Compagnie daer te vereysschen. De souve
rayniteyt ende ’t recht van Teyouhan sullen wy niet mogen verlaten, ende 
heeft U. I. seer wel gedaen, dat aen de bongois van d’heer van Firando wej 
gerde nae Teyouhan aen d’heer Nuyts te schryven, dat de Japanders aldaer 
ongemoeyt nae haer welgevallen met de Chinesen soude laten handelen, ge- 
lijck mede dat geen gecommitteerde nae boven hebt gesonden. Soo U. 1. be
speuren can noodich te wesen dat ons volck ende goederen daeromme van 
Japan lichten, snit intijts de saecken daernae beleyden, dat het metde minste 
incommodatie mach geschieden, de middelen die daer sijn ten besten bene- 
fitierende ende bytijts nae Battavia ende Teyouhan sendende.

Dewyl het schijnt noodich te wesen (al waer ’t oock dat niet souden behoe
ven van Japan te vertrecken) dat het comptoir 
getransporteert werde, sal U. E. geen oncosten doen 
ende brandtvry pachuys in Firando te timmeren, maer ’t selve tot remove- 
ment ofte naerder ordre refereren.

Aen d’ heer Nuyts hebben ordre gegeven, dat U. 1. van dese vloote een be-
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!quaem persoon toeseynde om d’ ordinary reverentie aen den keyser te doen.

Op den eysch van rariteyten werden U. 1. alsnu eenige vreemdicheden ge- 
sonden, welke verhopen in ’t hoff aengenaem sullen sijn.

Voor desen hebben wat twijffelachtich aengaende ’t zeynden van rijs her- 
waerts aen ges[chreven], ende alsnu goetgevonden U. 1. te bevelen dat tot 
naerder ordre geen rijs nae Battavia seynden, alsoo dejapanscherijsseer dier 
valt ende van andere quartieren verhopen versien te werden; doch eenige 
lasten terwe, bisquyt, meel, wat fruyten, jonge planten, sullen verwachten.

Wy verstaen dat door ons volck in Firando ende Coutchy groote hoererie 
ende dieverye wert gepleecht; recommanderen U. 1. daertegen te versien ende 
’t selve sooveel mogelijck voor te comen, doende tot exempel straffen die in 
gebreck werden bevonden, in aller mannieren voorderende dat d’ onse soo 
eerlijck ende stichtelijck leven als Christenen betaemt.

Dewyle U. 1. met de swarte laeckenen seer verlegen is, hebben goetgevon
den hier te houden 407 stux by ’t comptoir wesende, doch sullen eyntlijck 
geen ander wech daermede weten als die nae Japan off weder terugge nae ’t 
vaderslant te seynden; derhalven sal U. 1. de handt lichten met degene die noch 
heeft, alsoo beter is, can ’t met geen winst geschieden, dat men se met cleyn 
verlies in Japan vercoope, dan weder terugge nae ’t vaderslant te seynden.

Alsoo jegenwoordich van comptanten schaers geprovideert sitten ende 
dien volgende niet meer als 5 kisten gelts naer Teyouhan hebben connen 
seynden, hebben goetgevonden tot styvinge van ’t capitael in Teyouhan U. 1. 
toe te schicken 300 picols rouwe zyde ende eenige andere clenicheden. U. 1. 
sy gerecommandeert deselve ten besten van de Generale Compagnie aldaer 
te benefitieren, ende ’t retour van dien soo haestdoenlijck nae Teyouhan ofte 
Battavia seynden.

By onse vorige hebben U. 1. aengeschreven geen silver naer Siam te seyn
den, anders als tot des Vrede's ladinge in rijs van noode soude sijn. Alsnoch 
persisteren daerby, ende bevelen U. 1. sulx tot naerder ordre naer te laten.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 26 Juny 1628.

68. — CI-IOROMANDEL.
AEN D’ HEER MARTEN 1SBRANTSZ. PER ’T JACHT DEN HARING//,

7 JULI 1628.

De neffensgaendeis copie van onsen jongsten in dato 15 Juny per ’t jacht de 
Canieelaen U.E. geschreven, welckers inhoude by desen alsnoch confirmeren.

Dese gaet met het jacht den Haring, welcke wy aen seeckere compagnie 
borgers alhier toegestaen hebben tot voorderinge van hun particulieren handel
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t’equiperen ende uyt te rusten, ende daermede naer Arracan te varen tot 
opsamelinge van goede quantité rijs, soo voor gemelte jachts ladinge als noch 
een ander vaertuych, welcke goetvinden mochten in Arracan daertoe te coo- 
pen;tendealsoo gemelte borgers tot styvinge van hun capitael versocht hebben 
eerst de cust Choromandel te mogen aendoen omme aldaer eenich yser, toe
back ende andere dienstige waren voor Arracan te procureren ende daermeede 
voorts ten vorigen fyne derwaerts te loopen, soo is ’tdat \vy, insiende onse 
presente sobere voorraedt van rijs, gelijck mede dat de Compagnie by der 
vrylieden vaert in den lastigen provisyhandel mettertijt merckelijck soude 
connen gesubleveert werden, goetgevonden hebben haer ’tselve van gelijcken 
te advoyeren ende toe te staen. U. E. sy gerecommandeert deselve in ’t gene 
versoecken, voor sooveel buyten Compagnies prejuditie geschieden can ende 
sy haer des waerdich maecken,de helpende hant promptelijck te bieden ende 
favorabel te wesen, waeraen de Compagnie dienst ende ons welgevallen ge
schieden sal.

Gemelte rheeders hebben mede toegestaen, byaldien door misluckt gewas, 
inlantsen oorlogh ofte eenigh ander verachterlijck inpediment hun medege
brachte capitael in Arracan in rijs niet conden employeren, dat in sulcken 
gevalle vermogen sullen weder ’tsy met de geheele capitael, ofte sooveel haer 
daervan onbesteedt resteren sal, nae de Cust te keeren om in U. E. handen ge- 
integreert ende by U.E. besorght te werden goede sortementen van cleeden 
daervoor geprocureert, mitsgaders des Haring's depesche herwaerts soo haest 
doenlijck mochtegevoordert werden. Wy recommanderen U. E. van gelijcken 
onse ordre, voor desen gelijck mede by onse jongste op ’temploy ende be
steden van der particuliere capitalen gegeven, strictelijck geobserveert ende 
achtervolcht werde, ende de Compagnie geen ondercruypinge in haren han
del come te lyden.

Van de najaers equipage 1627, bestaende in 11 seylen onder de vlagge van 
de commandeur Adriaen Block Martensz., sijn naer Choromandel vertrocken 
de jachten Der Schelling ende Vlielant, mitsgaders Wieringen in plaets van den 
Vliegejiden Draeck, welck beneffens ’t schip Campen op de Naelde van Wicht 
verongeluckt sijn. D’ Almogende sal U. E. deselve voor de receptie deses 
hopen wy in salvo hebben toegebracht met een capitael van /250.000 in 
goudt, beneffens verscheyden coopmanschappen. U. E. sy gerecommandeert 
deselve ten meesten profyte van de Generale Compagnie te benefitieren.

Tot overvoer van slaven ende cleeden hebben wy goetgevonden ’t schip 
’t Wapenvan Hoorn U. E. toe te seynden, 't welck binnen corlen dagen volgen 
sal, daermede U. E. breeder advijs te verwachten hebben.

In ’t Casteel Battavia^ady 7enJuly anno 1628.
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69. — COMMISSIE
VOOR HEYNDRICK BRUYSTENS, GAENDE MET DE JACHTEN DE NIEUWE 

PEERL ENDE BROTCHIA TOT BEVOORDERINGE VAN DEN PARTICU
LIEREN HANDEL, GELIJCK MEDE OM DEN VYANT AFFBREUCK 

TE DOEN, 7 JULI 1628.

Jan Pietersz. Coen, gouverneur generael wegen den staetder Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, 
salut!

Doen condt, alsoo met onse permisse by Heyndrick Bruystens, coopman 
ende borger deser stede ende medestanders, geequipeert ende uytgereet sijn 
de jachten genaemt de Nieuwe Peerl ende Brotchia, omme daermede soo op 
den inlandtsen gepermitteerden coophandel, alsmede tot affbreuck van onse 
algemeene vyanden te mogen varen, leggende jegenwoordich hier ter rheede 
seylreedt.

Soo is ’t dat vvy de voorsz. rheeders gelicentieert ende toegestaen hebben, 
gelijck vvy haer licentieren ende toestaen mits desen, omme met voorsz. jach
ten haren particulieren handel te mogen bevoorderen ende eerst van hier 
door de strate van Palimban ende Sabon, naer de custe van Siam, Cambodja, 
Chiampa, Couchinchina ende vandaer voorts naer de custe van China, Tey- 
ouhan ende Japan te loopen, met voorder commissie omme onderwegen soo 
in ’t gaen als keeren alle Portugiesen, Spangiaerden ende hare adherenten, 
item de Chineesche joncquen, ’t sy roovers ofte andere, gelijck mede die van 
Java, Macasser, Solor etc. nae vyanden plaetsen gaen ofte vandaer comen 
mochten, aen te tasten, affbreuck te doen, mitsgaders hare persoonen ende 
goederen in goede verseeckeringe onder behoorlijckeinventaris naergelegent- 
heyt ’t sy alhier ofte an de naeste comptoiren, schepen ofte jachten van de 
Generale Compagnie over te brengen, om t’sijnder tijt alhier op dedeuchde- 
lijcheyt van de prinsen gedisponneert te werden naer behooren, wel verstaen- 
de dat op voorsz. ofte andere vaerwaters niet sullen vermogen te beschadigen 
ofte empescheren eenige Europise natiën in confederatie ofte vruntschap met 
de doorluchtige Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Neder
landen staende, gelijck mede gene Indische natiën, onse vrunden, gealieerde 
ende bontgenoten, als daer sijn die van Palimban, Jamby, Andrigiry, Jhoor, 
Patany, Siam, Cambodja, Surrobaya, Grissy ende alle andere die onder des 
Matarams gebiet staen.

Ende alsoo tot voorderinge van voorsz. voyagie nodich sy gemeltejachten 
met een goet overhooft versien werden, soo hebben wy ten versoecke van de 
voorsz. rheders geeligeert, gestelt ende geauthoriseert, gelijck wy eligeren, 
stellen ende authoriseren mits desen, den persoon van Heyndrick Bruystens 
voornoemt, omme over voorsz. jachten te commanderen, goede ordre, regle-
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ment ende eenicheyt te houden ende doen onderhouden, ende alle voorval
lende saecken soowel tot reputatie ende welstandt van de generaliteyt als tot 
meeste advantagie van de rheeders in ’t bysonder te verhandelen.

Belasten ende bevelen oversulxdecapiteynen, schippers, stierluyden, min
der officieren, bootsgesellen ende alle andere op voorsz. jachten varende, 
niemant uvtgesondert, gemelten Heyndrick Bruystens voor haer opperhooft 
t’erkennen, respecteren ende gehoorsamen.

Recommanderen ende ordonneren daerbeneffens aen alle gouverneurs, 
commandeurs ende andere respective overhooffden soowel te water als te 
lande in dienste van de Generale VereenichdeOost-Indische Compagnie sijn- 
de ende onder onse gehoorsaemheyt sorterende, die gemelte jachten souden 
mogen bejegenen, deselve met volckende ingeladen goederen vry ende vranck 
te laten passeren ende repasseren, ende des van noode hebbende, met vivres, 
ammonitie van oorloge ofte andere nootlicheden tot voordering van haer 
voorgenomen voyagie naer vermogen te helpen ende assisteren, alsoo ’tselve 
tot welstandt van ’t vaderslant ende dienste van de Generale Compagnie be
vinden te behooren.

Gegeven in ’t Casteel Battavia, ady 7cn July 1628.
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r. 70. — JAMBY.
AEN D’ OPPERCOOPMAN CORNELIS VAN DER HOEFF PER DE FLUYT 

FjELSEN, 16 JULI 1628.

Met ’t jacht Diemen ende de fluyt Velscn hebben wy ontfangen U. 1. brieven 
in dato .. .. ,J) daerby den stant ende gelegentheyt van Compagnies affai- 
ren in Jamby vernomen hebben. Wat belangt de bevindinge van de peper met 
deselve becomen, refereren ons dienaengaende aen ’t schryven van d’heer 
van Diemen, neffens dese gaende.

Dese gaet met de fluyt Velsen, daermede becomen sult goede partyeGuse- 
ratsche cleeden ende 4000 realen in spetie; recommanderen U. 1. alles ten 
besten van de Compagnie ende tot soo goeden pryse als doenlijck is, tegen 
peper te verhandelen, ende dese fluyt, gelijck mede de Macquereel, soo noch 
niet vertrocken is, geladen met peper soo haest mogelijck herwaerts aen te 
seynden, opdat de schepen naer ’t vaderslant daerdoor niet geretardeert, maer 
tijtlijck volladen mogen werden; doch sal U. 1. verdacht wesen dat niet ver- 
staen hem soo sal verhaesten dat daeromme de cleeden tot vielen prijs uyt 
de hant sal hoeven te werpen, gelijck d’Engelsen doen, maer sal U. 1., gelijck 
d’heer van Diemen breeder adviseert, geen cleeden vercoopen dan met goede 
ende redelijcke advance, ende dat den peper mede tot redelijcken prijs [worde] 

*} Niet ingevuld.
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ingecocht, alsoo apparent is, dat d’Engelsen Udaerinne vooreerst geen hinder 
• sullen connen doen, dewyle wy meenen haer geit ende cleeden quijt sullen 
sijn, ende dat oock in lange geen ander geldt noch cleeden van Choromandel 
ende Zuratte becomen sullen. Liever hebben wy, soo de cleeden niet haestich 
met goede advance tegen peper verhandelen condt, dat dese verhandelinge 
met gemack ende mettertijt geschiede, dan dat die tot leegen prijs quijt ge- 
maeckt werden; ende soo daer eenige sorteringe is, die daer niet wel ge- 
trocken sijn, sendt die wederom herwaerts.

Geldt wert niet meer gesonden, vermits al ’t gene met de schepen Prins 
Willem ende Nassouw van ’t vaderslant becomen hebben, nae Suratte ende 
Choromandel gesonden dient tot opcoop van deden tegen toecommende 
jaer, daerinne wy meenen ’t geit veel voorderlijcker voor de Compagnie ge- 
employeert, dan tot Jamby aen peper besteet sal werden: anders souden ons 
toecommende jaer wederom cleeden comen te gebreecken, welck de Com
pagnie, soo ’t geit nu in Jamby, daer wy meenen d’Engelsen geldt noch clee
den hebben, besteedt wierde, wel cent per cent verschelen soude. U. 1. dient 
hem sooveel mogelijck is sonder geldt te behelpen. Verstaen noch begeeren 
oock niet, dat om geldt te maecken eenige cleeden uyt de hant werpen sal, 
om dan met eenich geldt qualijck getrocken cleeden quijt te maecken. Wy 
seggen andermael, sijnder qualijck getrockene, sendt ons die weder terugge. 
U. 1. heeft daer oock soo grooten oncosten niet te doen, dat daertoe, om 
geldt te soecken, eenige cleeden tot leegen pryse behoeft te vercoopen. Als 
de peper in de schepen geladen sy, sal de coningh hem voor de tol mede wel 
laten paeyen, op ’t alderbeleefste bejegent sijnde, met de middelen die voor
handen heeft. Derhalven recommanderen U. 1. mede dese 4000 realen is ’t 
niet geheel, ten minsten t’meerderen deel mede tot opcoop van peeper op ’t 
voorderlijckste te gebruycken.

Insonderheyt sy U. 1. mede gerecommandeert de saecke met alle beleeft- 
lieyt daertoe te brengen, dat in ’t rekenen van de tol de peperniethoogerge- 
taxeert werde dan courant tegen comptant is geldende, gelijck mede dat de 
nieuwe tol van 10 per cento, die de coninck van de Chinesen begeert boven 
de 121 welck ons doet betaelen, naeblyven oft affgeschaft mach werden, op
dat daerom in sulcken onlust met Jamby niet vervallen, als eertijts om dese 
poincten met Bantam gebeurt is. Met aller discretie ende dexteriteyt sult 
hierinne ’t beste van de Compagnie sien te voorderen.

’t Soude wel connen wesen, dat d’Engelsen haer saecken, gelijck U. 1. aen 
haer doen oordeelt, daernae schickten om 
van Jamby te vertrecken, want geit noch cleeden hebbende om peper te 
coopen, hebben oock tot Jamby niet te doen. Wy bevelen U. 1. mede des 
Compagnies saecken daernae oock te beleyden, dat insgelijcks vertrecken

met al haer middelen vooreerst
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moocht, soo haest onse ordre becomt. Des Compagnies huysinge sult taliter 
qualiter onderhouden voor sooveele met cleyne oncosten geschieden can. 
Tot naerder ordre sult daeraen geen groote oosten doen, alsoo genegen sijn, 
d’Engelsen vertreckende, ons volck mede van daer te lichten ende den han
del met gaende ende comende schepen te vervolgen, gelijck van hier op de 
Westcust van Sumatra doen, ende dat om verscheyden consideratien, waer- 
van oock eene is om met discretie tegen te staen de quade cours welck die 
van Jamby beginnen te gaen. Dit poinct sal U. E. met alle discretie mesna- 
gieren, spreken ende swygen naer ’t te passé compt.

Wat daer in den handel omgaet, hoe de cleeden vercocht, de peper ge- 
cocht, wat in Jamby, Palimban ende omleggende quartieren passeert, sult ons 
in ’tbreede advyseren, gelijck mede van des vyants gelegentheyt, voor soo- 
vele daervan vernemen condt.

Ten versoecke van capiteyn Bencon, overste der Chinesen alhier, hebben 
wy dese neffensgaende in faveur van de gevangene Chinesen aen den coning 
van Jamby geschreven; hare verlossinge sy U. E. gerecommandeert met dis
cretie te voorderen, gelijck oock de restitutie ende vergoedinge van ’t gene 
haer berooft is, maer ’t sijn onse ingesetene die wy gehouden sijn te protec- 
teren, gelijck de coning van Jamby syne inwoonders doet, soowel vreemde
lingen als naturelle ende ingeboorne. Dese protectie heeft de coning van 
Jamby voor desen soo ter herten genomen, dat hem niet ontsien heeft de 
somme van 4000 realen uyt des Compagnies casse te doen nemen, omme 
daermede te betalen eenige van syne ondersaten die van des Compagnies 
dienaers, soo hy seyde, beschadicht waren. Dit seggen wy niet omdat soo 
hevich begeeren te procederen, maer alleen om hem heuselijck sooveel mo- 
gelijck tot redelicheyt te bewegen, daertoe U. 1. recommanderen debvoir te 
doen ende oock niet verder te gaen.

Nevens dese seynden U. 1. twee copien van missiven door den coninck van 
Jamby aen ons geschreven, waerop onse bedunckens niet noodich is, haes- 
tige antwoorde te geven. Dat de coninck over U. 1. claecht ende versoeckt wy 
U daer souden lichten, sult U in ’t alderminste niet belgen noch oock geen- 
sints blijcken laten, daervan kennisse te hebben. Leght een steen uytdewech 
soovele mogelijck is, ende soeckt des Compagnies dienst ende proffijt met alle 
mogelijcke naersticheyt ende vlijt te bevoorderen, insonderheyt met alle dis
cretie ende circumspectie, opdat den goeden yver oock niet te verdegaeende 
onlust van quade consequentie verwecke. Wat de Jambinesen sijn, is ons be
kent ende hebben lange wel ervaren.

Dat U. 1. ons advijs versoeckt hoe sich draegen sal soo 
derevierequame, wy seggen daerop, gelijck van Palimban hebben geseyt, dat 
de reviere van Jamby, soovele in U vermogen sy, veyl moet houden, sonder
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daerinne yemant te ontsien, ’t sy oock wie het sonde mogen wesen, ende dat 
ter defentie ende assistentie van die van Jamby; maer om offensive yets 
te nemen, can onses bedunckens wel geexcuseert werden, ’t Is een gemeyn 
gebruyck, dat/een yder assistere ende helpe defenderen de plaets daer resi
dentie houdtJSoo die van Jamby voornamen Atchijn aen te tasten, souden 
d’onse, in Atchijn residerende, die van Atchijn van gelijcken tegen de Jambi- 
nesen vryelijck sonder omsien mogen helpen.

Ons bedunckens is ’t alsnoch onnoodich ende oock ongelegen den handel 
in Andrïgiry te hervatten. U. 1. sal wel doen ende sien die van Andrigiry te 
bewegen, dat hare peper tot Battavia brengen. De Compagnie sal daeraen 
ongelijck meer dienst geschieden dan dat wy se in Andrigiry gaen soecken. 
’t Is beter dat de peper 50 per cento dierder in Battavia betaelt werde.

In ’t Casteel Battavia, ady 16 July anno 1628.

voor

71. — AEN DEN CONINCK VAN JAMBY
PER DE FLUYT VELSEN, 16 JULI 1628.

Grootmogende Coninck. Alsoo Bencon, overste der Chinesen alhier, ons 
aengedient heeft, hoe eenigen tijt geleden sekere Chinesen, tot 20 in getalle 
ofte daeromtrent, alsamen inwoonders deser stede, met onse licentie ende pas 
nae Bantam gevaren sijnde, omtrent Ontongjava ontmoet hebben sekerjhoors 
vaertuych, daervan vyantlijck besprongen, haer verthoonde pas verscheurt, 
de Chinesen alt’samen vermeestert, gespolieert ende met verlies van tweeder- 
selver gevanckelijck naer Jamby gevoert sijn geworden, ahvaer noch tegen- 
woordich souden sijn, ende oversulx versocht, men by syne Majesteyt van 
Jamby tot relaschement derselver, mitsgaders tot refactie van hun geleden 
schade ende restitutie der gerooffde goederen soude willen intercederen, soo is 
’t dat wy, ons niet meer ter herten latende gaen als ’t hevl ende welvaren onser 
onderdanen ende ingesetenen, niet hebben connen noch willen naerlaten hare 
Majesteyt by desen op ’t vrundelijckst te versoecken, byaldien gemelte Chi
nesen noch in Jamby sijn, deselve van haer detentie gelieve t’ ontslaen ende 
in vryheyt t’ herstellen, ten eynde wederom by ons comen ende haer nae ge
woonte erneren mogen; daerbeneffens dat hare Majesteyt gelieve ordre te stel
len hare gespolieerde middelen mogen gerestitueert, ofte by verduysteringe 
ofte verstroyinge derselver ten minsten in een ander goet gedaen werden, 
waertoe wy ons sullen verlaten, met vast vertrouwen ’tgewenschte effect daer
inne metten eersten te sullen vernemen, belovende de vruntschap die ons 
daeraen geschieden sal by voorvallende occasie danckelijck te erkennen.

In ’t Casteel Battavia, ady 16 July anno 1628. i3
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72. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. COMMANDEUR ENDE RAEDT VAN DE SCHEPEN UTRECHT,

’T GULDEN ZEEPAERT, BROUWERSHAVEN ENDE ’T JACHT 
NEGAPATNAM NAER SURATTE ENDE PERSIA 

VARENDE, IS JULI 1628.

Tot commandeur ende opperhooft van dese vlote hebben wy met advijs van 
onsen Rade goetgevonden vooreerst te eligeren ende authoriseren den E. Jan 

Hazel, varende nae Zuratte tot verlossinge van den directeur van den 
Broecke. Derhalven ordonneren ende bevelen aen alle opperhooffden, offi
cieren, soldaten ende bootsgesellen, op voorsz. scheepen varende, de gemel- 
ten Jan van Hazel voor haren commandeur t’ erkennen, respecteren ende ge- 
hoorsamen, gelijck behoort.

Dese vlote van Zuratte nae Persia vertreckende, sal alsdan t’oppergesach 
ende gebiet over deselve hebben den E. Job Christiaensz. Grijph ofte die 
voorsz. directeur van Hazel ende Raedt aldaef daertoe authoriseren sullen, 
welcke over de vlote commanderen sal tot dat wederom van Gamron in Zu
ratte keerdt.

Ende van Gamron in Suratte gekeert sijnde, sal den E. Pieter van den 
Broecke, soo haest transport van des Compagnies affairen aldaer aen den E. 
Jan van Hazel gedaen sal hebben, ’t opperste gebiedt over voorsz. vlote ge
geven werden, ende sal ditto van den Broecke daermede voor commandeur 
herwaerts keeren. Doch byaldien van den Broecke sich van des Compagnies 
affairen in Zuratte ontlasten ende daervan aen d’ heer van Hazel transpordt 
doen condt, eer de vlote van Zuratte nae Gamron vertreckt, sal ’t niet noodich 
wesen dat gelijck voren een derde persoon ’t opperste gebiedt gegeven werde, 
maer sal in sulcken gevalle van den Broecke van landt dadelijck in van Hazels 
plaetse mogen gestelt werden ende ’t opperste gebiedt over de vlote aenvaer- 
den, om daermede de reyse naer Persia te doen ende voorts herwaerts keeren.

Den breeden Raet deser vlote sal bestaen in de naervolgende persoonen te 
weten:

Op Utrecht: Jan van Hazel, commandeur, Wouter de Leeuw, ondercoop- 
man, Cornelis Jansz., schipper.

Op ’t Zeepaert: Frans Tijsz., schipper, Michiel Macquelijn, ondercoopman.
Op Brouwershaven: Hans van den Berge, oppercoopman.Teunis Willemsz., 

schipper.
In welcken Raet de commandeur continuelijck presideren, proponeren 

ende conclusie van saecken by pluraliteyt van stemmen nemen sal, ende 
by affsterven o ff absentie van eenige der genomineerde Raetspersoonen den 
Raedt incompleedt ware, sal den commandeur by steeckinge van stemmen 
in sulcken gevalle twee stemmen hebben.
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Doch byaldien den Heer Ambassadeur welcke wy uyt name van de Door
luchtige Ho. Mo. Heeren Staten Generael aen syne Majesteyt van Persia aff- 
gevaerdicht hebben ende met dese vlote mede gaet, in den Raet gelieffde te 
compareren, sal den commandeur syne E. de preseance cederen, mits dat den 
commandeur evenwel in den Raet proponeren ende conclusie van saecken 
als voren geseydt nemen sal, welcke preseance den Heer Ambassadeur in alle 
byeencomsten gegeven sal werden, totdat in Persia gecomen ende van daer 
weder herwaerts gekeert sy.

De vlote buyten de Straet Sunda gecomen sijnde, sal haer cours Zuydt- 
waerts aen stellen tot op de hoochte van 8,10 ende 12 graden Zuyderbreedte, 
nae dat vroech off laet de doorgaende Zuydt Ooste winden ende goede coelte 
bejegenen sult, loopende dan vandaer Westelijck 'aen, totdat gepasseert sul
len wesen de lengde van ’t eylant Ste Brandaon, vanwaer Noorden aen seylen 
sullen totdat landt comen te sien, ende vandaer sullen haer cours stellen nae 
Zuratte, gissing makende aldaer niet eerder te comen dan nae ’t verloop van 
de maent van September, te weten omtrent halff October.

’t Vier sal handt over handt gevoert werden, eerst by 't schip Utrecht, daer- 
nae by ’t Zeepaert, ten derden by ’t schip Brouwershaven, ’t Jacht Negapat- 
man sal gebruyckt werden tot voorseylen, insonderheyt daer landen ofte 
drooghten vermoet werden.

Insonderheyt sy d’heer commandeur ende Raden gerecommandeert sorge 
te dragen ende goede orde te stellen dat de vlote continuelijck by den anderen 
blyve ende van malkanderen niet geraecke. Tot dien eynde sal altoos door de 
vierman op de qualijck beseylste seyl gemaeckt werden. De cours sal gestelt 
ende oock verandert werden soo als de commandeur ende Breeden Raet met 
advijs van de stierluyden geraden vinden sullen.

Portugiesen, Spangiaerden, derselver onderdanen ende adherenten beje- 
gen[en]de, sult alle mogelijcke affbreuck doen, ende eenige prinsen verove
rende, sorge draegen deselve behoorlijck geinventariseert, mitsgaders ten 
meesten dienste van de Compagnie gebenificeert werden. Sooveel volck als 
ghy becomt ende bequamelijck op de schepen bergen condt, sult in goede 
versekeringe bewaren ende t’sijnder tijt herwaerts aen brengen. Aen toevoer 
van veel volck sal de Compagnie treffelijcken dienst geschieden.

Vrunden, als daer sijn die van Zuratte ende al wat onder des Mogulsgebiet 
sorteert, item die van Persia, van Mocha, gelijck mede van Masilipatnam ende 
van plaetsen daer de Compagnie comptoiren ofte correspondentie van handel 
is houdende, sult ghylieden niet beschadigen, opdat Compagnies middelen en 
volck, ofte oock haren handel in gemeltequartieren,daerdoorin geenmoeyte 
ende hinder, tot groote prejuditie van de Compagnie, comen te vervallen.

Francen, Deenen ofte eenige andere Europische natie, staende in alliantie
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met den staet der Vereenichde Nederlanden, bejegenende, sult deselve niet 
molesteren, U haerder niet aentrecken, maer laten se hunnes weechs varen 
soo als ghy se vindt, opdat ghy U daeraen niet comt te branden ende de Com
pagnie in Europa aen nieuwe moeyten te helpen, gelijck met het schip Leyden 
over syne gepresteerde assistentie aen ’tFransche schip VEspérance gebeurt is.

De commandeur ende Raet werden by desen expresselijck gelast ende be
volen goede sorge te draegen ende ordre te stellen, dat het cruydt, welk de 
vlote tot haer defentie medegegeven werdt, in geen onnodige eerscheuten 
geconsumeert ende gespilt werde, endebyaldien ymantsich hiertegen quame 
te vergapen, begeren wy dat het gespilde ende onnuttelijck geconsumeerde 
cruydt op syne reeckeninge gestelt, ende daerenboven naer exigentie van 
saecken met arbitrale correctie gestraft werde.

Aangaende de schepen Bommel ende JVeesp, welcke dese vlote gelijck wy 
verhopen in Zuratte bejegenen sullen, desel ve off een van beyde sullen met 
de syde van Persia ende eenige cleeden voor deese quartieren op ’tspoedich- 
ste herwaerts aen gedepescheert werden, ten ware dat van Persia geen zyde 
medegebracht hadden, in welcken gevalle soo den Raedt oordeelde noodich 
te weesen ten aensien van des vyants navale macht, dat dese vlote met deselve 
versterckt wierde, soo sullen de schepen Bommel ende Weesp alsdan tot ver- 
sterckinge van dien medenae Gamron gaen, maerbyaldien dese versterckinge 
niet noodich ware, sal ’tbest wesen dat deselve op ’tspoedichste van Zuratte 
herwaerts werden gesonden met sulcke cleeden als voor deese quartieren in 
haeste becomen connen, opdat daermede d'Engelse mogen prevenieren, de 
schepen alhier repareeren ende ten dienste van de Compagnie gebruycken 
daer ’t noodich vereyscht mach werden.

Soo 't gebeurde dat van wegen de coninck van Persia eenige assistentie 
tegen dePortugiesen ende adherenten versocht wierd terwyle dese vlote voor 
Gamron leydt, sult denselven alle mogelijcke hulpe presteren, sonder de vlote 
langer op te houden als de bevoorderinge van Compagnies handel aldaer ge- 
doocht, reeckeningh maeckende dat de schepen wederom van Gamron soo 
tijtlijck in Suratte dienen te keeren dat ten langsten ontrent ultimo Meert met 
de retouren van Suratte nae Battavia scheyden connen. Wat binnen dese tijdt 
tot assistentie des Conings van Persia niet doen condt, sult met beleeftheyt 
excuseren ende naerlaten t’onderwinden.

Alsoo de schepen de Gouden Leeuw, Walcheren ende Orangien in Enge- 
Iandt gearresteert sijn, ende qualijck affgemeten can werden, hoe verre de 
misverstanden tusschen de tweeCompagnien souden mogen loopen, insonder- 
heyt dewyle overal vernemen dat haer met onse vyanden vereenigen ende 
d’onderganck van de Nederlantsche Compagnie nae haer vermogen in alle 
quartieren soecken te voorderen, sult U met d’Engelsche natie off schepen
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niet vermengen, verenigen, noch deselve in ’t minste vertrouwen 
wel overal voor haer op U hoede wesen gelijck voor openbare vyanden moet 
doen, mits haer evenwel van Uwe zyde in ’t minste geen occasie van offentie 
gevende ende haer met alle vruntschap ende beleeftheyt bejegenende. Doch 
sult haer, gelijck voren van de Francen ende Denen geseydtis, in wesen laten 
gelijck se sijn, goede sorge dragende dat U geen volck van de schepen on- 
trecken, gelijck sv dit jaer van de vlote van d’ heer Admirael Willem Jansz. 
in Suratte gedaen hebben.

Dewyle dagelijcx meer ende meer bevinden dat het overvoeren van eenige 
ambassadeurs, ’t sy oock van wat quartieren dat het soude mogen wesen, nae 
Nederlandt ende Battavia streckende is tot groote costen, naedeel, hinder 
ende schade van de Compagnie, verbieden by desen wel expres aen den com
mandeur, oppercooplieden ende schippers van dese vlote ende alle andere 
schepen meer, gene ambassadeurs in hare scheepen over te nemen, noch 
herwaerts te brengen, sonder onse expresse licentie, al waer ’t oock dat sulcx 
by den directeur ende oppercooplieden in Suratte ende Persia begeert wierd. 
Van Persia noch Suratte sullen oock geene Mooren aenbrengen.

Byaldien Mousabeeck, Ambassadeur des conings van Persia, ’t voorleden 
jaer van hier naer Choromandel vertrocken, vandaer over landt in Suratte 
verschenen sy ende passagie met onse schepen voorts naer Persia versoeckt, 
sult ghylieden denselven met sijn byhebbende geselschap overnemen ende 
in Gamron brengen.

In ’t Casteel Battavia, adv I8en July anno 1628.

maer soo

*
73. — INSTRUCTIE

VOOR DEN E. JAN VAN HAZEL, GAENDE NAER SURATTE VOOR COMMAN
DEUR OVER DE SCHEPEN UTRECHT, ’T GULDEN ZEEPA ER Tj(BR 0 U WERS- ! 3 

HAVEN ENDE ’T JACHT NEG AP AT NAM, GELIJCK MEDE OM TE VER
LOSSEN DEN E. PIETER VAN DEN BROECKE, DIRECTEUR OVER 

DES COMPAGNIES NEGOTIE IN ’T LANDT VAN DEN 
GROOTEN MOGUL, 18 JULI 1628.

/v.

In Suratte met lieff gecomen sijnde, sult dese onse neffensgaende aen den 
E. Pieter van den Broecke, directeur aldaer, met requisite beleeftheyt over
leveren, gelijck een oudt dienaer toecomt, welcke de Compagnie in sooda- 
nigen graedt ende digniteyt lange gedient heeft, ende voorts van syneE. over
nemen volgens onse ordre 't oppergesach ende gebieth over des Compagnies 
affairen aldaer, soo haest sulx met gevoechlijckheyt geschieden can, ende dat 
in mannieren ende voegen
ten besten dienste van de Compagnie oorboirlijckst vinden sult.

als ghy beyden, met advijs van den Raedt,soo

.
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Metdesevlotegaetin comptant mede ƒ450.000, daervan in spetie ƒ100.000 
nae Persia gedestineert hebben. D’andere ƒ350.000 sult in Suratte, beneffens 
de weynïge medegaende speceryen en de coopmanschappen aldaer gedesti
neert, doen lossen, ten besten van de Compagnie benefitieren ende employe- 
ren als volght, te weten:

Vooreerst sal U. E. dadelijck, soo haest doenlijck, afflossen ende betalen al 
’t gene van des Compagnies wegen a deposito gelicht is, omme de Compag
nie t’ontlasten van de lastige interest, daermede noch beswaertsoude mogen 
wesen.

Ende alsoo bevinden dat ’t merendeel der proffyten van de handel in de 
quartieren van Suratte aen oncosten ende interest van penningen, a deposito 
gelicht, geconsumeert werden, bevelen U. E. by desen, geen geit meer op in
terest te nemen, ende met opcoop van goederen geen voorderen voorcoop te 
doen dan de middelen strecken connen, welck de Compagnie daer is hebbende; 
doch byaldien ’t geviele soo goeden occasie voorquame, dat eenige indigo 
ofte cleeden voor de Zuydt tot avantagieusen pryse ingecocht ende met de 
schepen versonden conden werden,, ten tvde eenige speceryen ofte andere 
coopmanschappen, aldaer sijnde, noch onvercocht mochten wesen, in sulcken 
gevalle soud het niet ongeraden schynen, dat tot dien opcoop sooveel geldt 
op interest genomen wierd, als met deselve speceryen weder betaelt can 
werden, mits datter dan goede apparentie sy om de speceryen oft coopman
schappen haestich aen den man te helpen, om niet lang met den interest be- 
swaert te blyven; anders souden ’t ongeraden achten. Wy sullen U. E. ver
trouwen, daerinne te disponneren sooals daer ten besten dienste van de Com
pagnie geraedtsaemst werdt bevonden, sonder voorderc penningen op interest 
te nemen, seggen andermael, dan de Compagnie daer te lande middelen heeft.

Van de comptanten voor Suratte gedestineert sal U. E. doen besteden aen 
alderleye goede sortementen van cleeden voor dcse quartieren conform, ne
vens gaende ordre, de waerdye van omtrent ƒ200 a ƒ250.000 incoops, ende 
deselve cleeden met dese vlote toecomende jaer in retour herwaertsseynden.

De speceryen ende coopmanschappen, met dese schepen gaende, vercocht 
ende alle schuldt betaelt wesende, maecken wy reeckening, dat dan noch 
boven de voorsz. ƒ 250.000, tot opcoop van deden gedestineert, overschieten 
sullen omtrentƒ100.000, welcke U. E. te sijnder tijt sal doen besteden in re- 
touren voor ’t vaderslant, voornemelijck aen goeden indigo biana, geraffi
neerde salpeter, wat indigo zirchees ende catoene garen, volgens neffens- 
gaende eysch van de Seventhiene op 10en Augusty 1627 geraemt, daernae 
U pro rato nae de middelen welck hebbende sijt, reguleren sult. Tot vol- 
doeninge van hare E. eysch sijn meer dan ƒ400.000 tot opcoop van noode.

De commissaris van der Lee draecht ons voor dat in Suratte eenige grove
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waren, als te weten rijs, taback, gummi lacca, cattoen, indigo ende ander
sin ts opgecocht ende weder in Gamron comptant vercocht connen werden 
met vijftich a cent per cento advance. Soo ’t de tijdt ende gelegentheyt van 
saecken lydet, souden geraden achten, dat aen voorsz. waren 10 a 12.000 
realen van 8en besteedt wierden, om de groote oncosten ende lasten van Persia 
te soulagieren, gelijck mede tot styvinge van ’t weynich comptant, derwaerts 
gaende. Doet hierinne den besten oorboir, nae den meesten dienst van de 
Compagnie vereyscht.

Byaldien des Compagnies middelen met dese vlote gaende in Suratte soo- 
verre niet reycken conden, dat ƒ250.000 aen cleeden voor dese quartieren 
ende ƒ100.000 aen retouren voor ’t vaderslant besteedt conden werden, sal 
U. E. in sulcken gevalle prefereren den eysch voor Battavia, doende niet min 
dan omtrent ƒ200.000 aen goede sortementen cleeden voor Battavia besteden, 
ende daernae ’t gene voorder overschiet tot retouren voor ’t vaderslant, ge
lijck voren is geseydt.

De goederen endecomptanten nae Suratte gedestineertaldaergelostsijnde, 
andere affairen beschickt ende den tijdt gecomen wesende, sal de vlote onder 
’t commandement van den E. Pieter van den Broeck, ofte sulx niet connende 
geschieden van den E. Job Christiaensz. Grijph, hare reyse nae Gamron ver- 
voorderen, met ƒ100.000 in comptant ende de coopmanschappen voor Persia 
gedestineert.

Doch soo ’t geviele dat eenige deser coopmanschappen met soo goeden 
advance in ’t landt van Indostan als Persia vercocht conden werden, in sulcken 
gevalle sal U. E. aldaer soo vele mogen houden als met gelijcke advance van 
Persia vertieren ende ten besten van de Compagnie benefitieren can.

Ten aensien van de groote periculen, welcke een schip ofte twee van India 
op onsc landen comende, souden loopen, soo van deDuynkerkers, represalie 
van d’ Engelsen als andere ongemacken, hebben wy met advijs van onsen 
Rade goetgevonden U. E. by desen wel expres te bevelen, dat tot naerder ordre 
geen schepen met retouren van Suratte directlijck nae 't vaderslant seynden 
sal, maer belasten U. E. by desen dat alle de retouren, voor Europa dienstich, 
de zyde van Persia, indigo, salpeter, catoene garen ende wat andersints voor 
Nederlandt opgecocht mach werden, benevens de cleeden voordeZuvdt, nae 
Battavia seynden sult, ende dat met sulcke schepen ofte vlote als ten minsten 
pericule geschieden can, opdat soowel Zuratsche retouren als Persische zyde 
in een vlote op de bequaemste tijdt des te verseeckerder metGodeshulpevan 
hier nae ’t vaderslandt gesonden werden.

Dewyle de schepen Bommel ende Weesp in April 1628 expres van Suratte 
naer Mocha gesonden sijn omme in July van daernae Gamron tesevlen, ende 
de Persische syde in October oft November aenstaende in Suratte te brengen,
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' ten eyndc dat deselve svde benevens de retouren van Suratte in December 
volgende van daer naer ’t vaderslant soude mogen gaen, sal U. E. verdacht 
wesen dat niet geraden vinden, ten aensien van de groote periculen welcke soo 
rijcke retouren met een schip ofte twee op onse landen, als voren geseydt is, 
souden lopen, deselve van Suratte nae ’t vaderslant te laten gaen; derhalven 
bevelen U. E., ingevalle de schepen Bommel en de Weesp met partye syde 
tijdtlijck in Zuratte quamen, deselve zyde alt’samen dadelijck nae Battavia 
te seynden met sulck een schip ofte schepen als by den Raet goetgevonden 
werden sal, doende daerby sulcke voordere retouren als voor Nederlant ende 
Battavia in Suratte gereedt mogen sijn ende dese schepen laden connen.

Doch byaldien voorsz. schepen Bommel ende Weesp sondersydein Suratte 
keerden, ende dat niet geraden oft dienstich gevonden wierd deselve ofte een 
van haer met retouren van Suratte vooruyt nae Battavia te seynden, in sulcken 
gevalle sullen de schepen Bommel ende Weesp met dese vlote t’haerder ver- 
sterekinge wederom nae Gamron oft Persia gebruyckt mogen werden ; maer 
byaldien de vyandt geen groote macht ter zee ende de Persische vlote dese 
versterekinge niet van node heeft, in sulcken gevallesal ’t best wesen dat 
voorsz. twee scheepen met den eersten met de gereedtste retouren ende ad- 
vysen nae Batavia gesonden werden, opdat de Compagnie van haer volck, 
schepen ende goederen in dese quartieren mach werden gediendt, soo als 
haer welstandt soude mogen vereysschen.

Als de vlote van Suratte in Persia gekeert sy met ’t ordinary zyderetour 
sal U. E. daerby voegen alle de retouren welck voor Battavia ende Nederlandt 
becomen can met de middelen die hebbende sijt, sonder de Compagnie ge- 
lijck voren geseydt is, met interest te beswaren, ende dese vlote soo tijdtlijck 
herwaerts aen depescheren als doenlijck is, onder ’t commandement van den 
E. Pieter van den Broecke, gelijck per instructie, de vlote aengaende, geordi- 
neert hebben.

Alsoo alle de coopmanschappen naer Suratte ende Persia met dese vlote 
gaende in d’een ende d’ander plaets tot goede pryse wel vercocht sullen 
werden, ende oock niet geraden is, andermael een schip ofte twee nae Mocha 
te seynden omme de zyde daermede in Augusti, Septembris of Octobris van 
Gamron te lichten, sal U. E. tot naerderordre geen schepen meer naer Mocha 
seynden, maer alle de schepen, gelijck voren geseyt, soo tijdtlijck herwaerts 
schicken als doenlijck is.

Alsoo bevinden, gelijck voren geseyt is, dat de meeste profyten van den 
handel in de quartieren van Suratte, Agra, Amadabat ende Brotchia 
trest, oncosten ende dispensen geconsumeert werden, gelasten ende bevelen 
U. E. wel expresselijck niet alleene geen geit meer op interest te nemen, maer 
alle oncosten ende expensen soo te reguleren ende matigen, dat de Com-
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pagnie ’t gewenscht effect van haer lang verwachte hope becomen mach, 
ende de proffyten niet langer aen ongelde consumeeren.

D’ oncosten ende montcosten, vvelck in de quartieren van Suratte, Agra, 
Amadabat ende Brotchia gedaen sijn, verstaen wy dat wel tweederde vermin
dert ende besneden connen werden, alsoo meest door onnutte ostentatie 
werden vergroot, als namentlijck datter niet alleene te vele Nederlanders op 
de comptoiren sijn, veel te veel inlantsche dienaers, suite ende insonderheyt 
veel onnoodige paerden ; derhalven bevelen U. E. soo te reguleren endemes- 
nagieren, dat alle onnoodige dispensen nablyven, de Compagnie wel gedient 
ende de reputatie oock gemainteneert werde. Hoe wy meenen des Compag
nies affairen in voorsz. quartieren wel waergenomen connen werden, volcht 
hieraen een provisioneel project. Soo ’t meer besneden can werden, laet het 
niet naer; de Compagnie sal daeraen dienst geschieden, ’tls een groot mïsver- 
standt dat d’ onse in de quartieren van Suratte met groote oncosten te doen, 
pracht ende staet te voeren, eere ende reputatie by de Mooren soecken, de- 
wyle selffs geen geit tot de negotie hebben, ende van jaer tot jaergenootsaeckt 
sijn geworden, van de Mooren groote sommen op interest te nemen om de 
schepen te depcscheren.

Hierover bevelen U andermael alle onnodige dispensen afftesnyden, geene 
onnutte staet noch pracht te voeren, alsoo U. E. ende alle des Compagnies 
dienaren naer Suratte gesonden ende daer gehouden werden om profijt te 
soecken, ende niet om de winst van den handel te consumeren. Dewyle ons 
capitael, gelijck U. E. weet, soo cleen is, dat in Suratte niet fornieren connen 
de helft van ’t capitael welcke daer noodich is tot opcoop van de retouren 
voor Nederlandt ende Battavia, moeten met goede mesnagie ende reglement 
sien te winnen, ’t gene by gebreck van capitael comen te derven. Soo daer 
eenige cooplieden sijn, die haer in desen volgens onse intentie ende U. E. 
directie niet wel souden mogen schicken, sult deselve licentieren ende her- 
waerts aen seynden, mits weder in haer plaetse stellende sulcke, daer de Com
pagnie best mede gedient sy. De paerden, in Suratte ende elders wesende, 
sult vercoopen ende ons retouren daervoor naer Battavia seynden, in Suratte 
oock niet meer dan een huys houden, de lijffschutten ende andere overtollige 
suite affdancken.

U. E. sal sich wel informeren van de comportementen van Compagnies 
volck op alle comptoiren, ende soo eenige bevonden werden daer de Com
pagnie niet wel mede gedient sy, sult deselve licentieren ende weder in haer 
plaetse gebruycken de bequaemste ende geschickste in de vlote wesende, 
daertoe U. E. authoriseren, oock gelasten ende bevelen alsoo te disponneren 
als met de Raet ten besten van de Compagnie bevinden sal te behoren, gelijck 
wy U. E. goede discretie toevertrouwen.
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In de quartieren van Suratte ende 'thoff van Agra verstaen wy, dat inson- 
derheyt de goede affectie ende genegentheyt van den coningh ende Groote 
Mooren t’onswaerts vercregen ende gemainteneert werden can metbeleeffde 
bejegeningen, minnelyke ende civile ommeganck, mitsgaders goedt compor- 
tement van leven; derhalven recommanderen U. E. sulcke persoonen in de 
voorneemste ampten van des Compagnies dienst te gebruycken, wiens natu- 
reel de cleene presenten, welcke soo nu ende dan aen de groote gedaen dienen, 
soo bevallich mogen maecken, dat daermede de gunste van den coning ende 
grooten gecapteert werde. Met een cleentjen can dickwils veel meer als met 
groote geschencken vercregen werden.

Soo ’t nodich ende geraden gevonden wert, van de nieuwe coning met een 
redelijcke vereeringe, gelijck de directeur van den Broecke meent, een nieuw 
firman te versoecken, gedragen ons dienaengaende nae dat U. E. ende den 
Raedt goetvinden sal daerin te disponneren.

Den ambassadeur welcke wy volgens de last van de Mayores van hier aen 
syne Majesteyt van Persia affgevaerdicht hebben ende met dese vlote mede 
gaet, sal U. E., achtervolgende d'ordre van de Bewinthebberen in haer project 
aengaende den handel van Persia, soo op ’tvoyagie nae Suratte als gedurende 
sijn aenwesen aldaer, de preseance cederen ende overal in rang laten voorgaen.

Alsoo de reeckeningen ende boecken van de negotie voor desen in Suratte 
niet gehouden sijn conform de gemene ordre over gans India gegeven, ende 
daerinne oock Verscheyden abusen begaen sijn, recommanderen U. E. daerop 
selffs beter te letten dan voor desen gedaen is, ende de reeckeninge te houden 
conform nevensgaende ordonnantie daerop geraemt.

Insonderheyt sy U. E. gerecommandeert metten aldereersten soo haest 
doenlijck goede partye van alderleye sorteringe cleeden vooruytnaeBattavia 
te seynden, endedatmet een expres schip oft jacht, nae de gelegentheyt toe- 
laet, opdat voor d’Engelsen daervan versien mogen werden endesylieden ons 
daermede ’t voordeel niet meer ontrecken, gelijck dit jaer gebeurt is.

Dit jaer seynden weynige nagelen nae Suratte, vermits d’Engelsen aldaer 
daermede seer cladden ende in Europa op hoogen prijs sijn. Wy verstaen dat 
weder goede partye derwaerts brengen, gelijck oock de Denen eenige nae de 
custe Qhqr^mandel, die ons overMacasser uyt de quartieren van Amboyna 
ontrocken hebben. Naer Choromandel seynden geene, gelijck mede weynige 
noten ende foelie, maer goede partye rompen. Ende alsoo wy hopen toeco- 
mende jaer ’t vervoeren van de nagelen voor te comen, sal U. E. verdacht 
wesen, als d’Engelsen haer nagelen vercocht sullen sijn, d’onse op prijs te 
houden, gelijck mede de noten ende foelie, die sy ons niet wel ontrecken 
connen, alsoo voor seker houden dat toecomende jaer over de custe Choro
mandel mede weynich off gene speceryen in ’t landt van den Mogul
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sullen. Vercoopt oock gene notenmuscaten, rompen ofte foelie clan tot goe
den pryse, alsoo qualijck mogelijck is yemant ons daermede de marckt soude 
connen bederven. Veertich sockels foelie sijn in Battavia aen particuliere 
Engelsen vercocht tegen 100 realen ’t picol, welck soo hoogen prijs is, dat 
versekert sijn, daermede yewers niet cladden sullen.

Volgens 'tgenerale verboth, lange voor desen gegeven, renoveren selve ende 
verbieden U. E. by desen mede, geen geldt noch cleeden in Suratteaen enige 
van des Compagnies dienaers, op de schepen varende, op haer reeckeningete 
geven; die sulcx souden mogen versoecken, sult na Battavia renvoyeren, ende 
wat aengaet ’t volck op de comptoiren van Suratte ende dependen tien sijnde, 
sult haer oock niet meer verstrecken, dan noodige onderhoudt van cleedinge. 
Veel min sultyemandteenich geit van de Compagnie verstreckenoffcrediteren, 
maer alle des Compagnies middelen alleen tot goede retouren employeren.

U. E. sy mede verdacht van den standt ende gelegentheyt van Compagnies 
affairen onder U. E. directie aldaer aen de Mayores by alle gelegentheyt te 
advyseren, ende ten dien eynde Uwe brieven met de vlote, naer Persia gaende, 
aen den coopman Visnich te beschicken, omme alsoo te gelijck met de syne 
over landt voort naer Nederland! besteldt te werden.

De 350 balen zyde welcke met de vlote van d’ heer Admirael Willem Jansz. 
dit jaer van Persia becomen hebben, sijn in Suratte van paccagie verbetert 
geworden. U. E. sy van gelijcken verdacht de zyde van Persia, in Suratte co- 
mende, jaer op jaer verpackt werde. Goeden dienst sal de Generale Compagnie 
daeraen geschieden.

U. E. sal van de paerden welcke in Persia by Visnicht gecocht ende in 
Gamron gescheept werden, in Suratte comende, geene daervan lichten, maer 
alt’samen soo se sijn ons laten toecomen.

’t Houden van dachregister over alle comptoiren ende plaetsen onder U. E. 
directie sorterende, van ’t gene daer, soo den handel als andersints concerne
rende, passeert, sy U. E. op ’t serieuste mede gerecommandeert te bevoor- 
deren, ende niet toe te laten daerinne eenich versuym ofte nalatich gecommit- 
teert werde, alsoo cl’ expresseordre van de Mayores’tselveis medebrengende.

j

Volght provisionele raminge met advijs van den commissaris van der Lee 
gemaeckt, wegen ’t getal der persoonen, daermede men vertrouwt Compag
nies affairen in de quartieren van Guseratte sullen connen waergenomen 
werden, te weten:

Op ’t comptoir Suratte: 1 oppercoopman ofte overhooft, 2 cloec- 
ke ondercooplieden, 3 assistenten, 1 tolck, 1 voorleeser, 1 jongen, 1 
barbier; Nederlanders samen 11 persoonen *); 6 inlandtse dienaers,

‘) Aldus; het totaal is echter 10 personen.
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namentlijck: 1 cock, 1 carreman, 1 poortier, 3 andere ten behoeve
van ’t huys, inlandtse dienaers samen 6 personen................................

Op ’t comptoir Agra: l oppercoopman, l goedt ondercoopman,
3 assistenten goet volck, 1 jongen, Nederlanders samen 6 personen;
4 inlandtsche dienaers, 4 personen.

Op decomptoiren Amadabat ende Cambaya: 1 oppercoopman, 1
ondercoopman, 2 assistenten, samen 4 personen; 4 inlandtsche die
naers, 4 personen.....................................................................................

Op ’t comptoir Brotchia: 1 goedt ondercoopman, 3 assistenten, 
samen 4 personen; 3 inlandtsche dienaers, 3 personen . . . . _.

17

. . 10

8

i 7
! Samen 42

In Suratte: 2 a 3 paerden tot convov van [de] caffilanaer Agra; 1 carré met 
twee ossen.

Amadabat ende Cambaya: 1 a 2 paerden; 1 carré met 2 ossen.
Agra: 2 paerden tot convoy van de caffila nae Suratte; 1 carré met twee

■

ossen.
Actum in ’t Gasteel Battavia, adv 18cn July anno 1628.

' ! 74: — MEMORIE
l V', ï

VOOR DEN E. DIRECTEUR JAN VAN HAZEL AENGAENDE MAMET TACHIOK, 
NAEQELATEN SONE Van USSENBEECK, WYLEN COOPMAN DES 

CONINGS VAN PERSIA, 18 JULI 1628.

Alsoo Mamet Tachick, soone van Ussenbeeck den overleden coopman des 
conings van Persia, hemsoo dissolutgedraegen heeft, dat niet alleen in Neder- 
lant synen Vader ende d* Heeren Bewinthebberen veele onlusten verweckt, 
maer insonderheyt hem tot Batavia soo qualijck gecomporteert heeft, dat de 
Magistraet deser stede continuelijck over syne onbehoorlijcke procedures door 
dachten der borgerye gemoeyt is geworden, ende apparent een groot deel 
van de middelen des conings van Persia door denselven met debauchen ende 
onnutte dispensen geconsumeert sijn, sulx dat d’E. heer Generael eyntlijck 
genootsaeckt is geworden op desselffs persoon naerder regard te doen nemen 
ende in ’t Gasteel te contineren, ten eynde dat voordere onlusten voorgeco- 
men mochten werden ende des conings middelen (daer de Mamet niet eens 
heeft willen nae sien) te beter souden blyven geconserveert ende niet meer 
vermindert werden.

Mamet Tachick vresende (gelijck apparent is) voor rigoreuse straffe van 
den Coning synen Heere, heeft over lange gelegentheyt ende middelen ge- 
socht, hoe best de strenge correctie van den coning soude mogen ontgaen, 
ende dienvolgende voorgenomen nae Persia niet te keren, gelijck d’E. heer
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Generael door verscheyden Mooren, Armeniërs, als de dienaers van den am
bassadeur Mousabeeck, veradverteert wierd, ende naedat dese disseynen syne 
E. naerder gebleecken waren aen ’t versoeck welcke voorsz. Mamet Tachick, 
geaccompangieert sijnde met Marcus OldenburcE, aen syneE. dede, als na- 
mentlijck begeerde Christen te werden, in Battavia te blyven resideren ende 
nae Persia niet wilde gaen, is hv, gelijck voren geseydt is, in ’t Gasteel Battavia 
geconfineert geworden.

Geconfineert sijnde, niettegenstaende somtijts gelicentieert wierd meteer- 
lijck geselschap hem in de stadt ende daer buyten te gaen vermaecken, soo 
heeft sich altemet soo gealtereert gethoont, dat men hem naeuwe heeft 
moeten bewaren, ’t geweer ontnemen, dat hem selven geen leedt soude doen, 
ende in de camer sluyten. ’t Is oock gebeurt op sijn vaders doodt, doen nef- 
fens hem gecommitteerde geordonneert wierden omme gesamentlijck op des 
conings goederen reguard te nemen, dat hy dese toesicht qualijck nemende, 
hem daervan separeerde ende door sijn dienaers schriftelijck deed stellen, 
dat hy ontvoocht wierd. Onlangs geleden is ’t oock gebeurt dat eenige van 
syne dienaers onderleyden met vierpoppen brandt te stichten ter plaetse 
daeromtrent eenige van syne ofte ’s conings goederen waren, sulx dat men 
sekerlijck bespeurt ende vernomen heeft den voorsz. Mamet Tachick was 
soeckende middelen niet alleen om in Persia niet te keeren, maar oock eenige 
schynelyke redenen ende occasie, daermede hem voor synen coning soude 
mogen excuseren, dat syne Majesteyts goederen door hem niet vermindert 
sijn, maer dat alle verminderinge ende schade die daer geschiedt sy, door de 
dienaers van de Compagnie gedaen soude wesen. Hiervoren is noodich op 
desen persoon goedt reguard genomen werde, dat hy in Suratte geen mid
delen in handen hecome ende aldaer uyt onse handen niet geraecke, alsoo 
noodich is, dat beneffens des conings goederen in Persia gebracht werde, 
opdat syne Majesteyt van Persia de rechte waerheyt van alles mach verne
men, syne actiën bv den coning verantwoorde, ende de Compagnie buyten 
molestie blyve. Opdat ditto Mamet Tachick op de reyse nae Suratte gerust 
soude wesen, heeft hem d’ heer Generael doen aenseggen dat hy met de sche
pen naer Suratte varen sal by den ambassadeur Mousabeeck, omme denselven 
condt te doen wat van des conings goederen sy, hoe sijn vader overleden is, 
ende voorder met den anderen ’t beste te resolveren.

N

Soo haest de schepen in Suratte komen, wert d’ heer van Hasel by desen 
gelast, ordre te stellen, dat voorsz. Mamet Tachick niet aen landt come, wel 

t noodich werdt bevonden in een camer in de huttebewaert blyve, jae
opgesloten werde totdat de schepen naer Persia vertrecken, als wanneer den
selven nae Persia sal laten varen, in maniere dat daervan versekert blyve, ende 
aen des conings officieren in Gamron overgelevert werde.

soo
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Doch so ’t geviele dat den ambassadeur Mousabeeck over sich wilde nemen 
by den coning van Persia te verantwoorden, soo Mamet Tachick in Suratte 
wechliep ende hem absenteerde, in sulcken gevalle dunckt ons dat men hem, 
soo den ambassadeur Mousabeeck sulcx versocht, wel in vryheyt soude mo
gen stellen, maer anders niet.

Dit hebben wy goetgevonden d’ heer van Hasel in ’t bysonder te bevelen, 
opdat ons oogemerck niet eer ruchtbaer ende kennelijck werde, dan, als gelijck 
voren is geseydt, de schepen voor Suratte geanckert sullen sijn, opdat Mamet 
Tachick tot daertoe gerust blyve, met hope dat daer wel ontcomen sal, ten 
evnden onse officieren op de schepen met hem geen meerder moevte ende 
onlust becomen, als hier vele gegeven heeft.

In ’t Gasteel Battavia, ady 18en July anno 1628.
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75. — SURATTE.
AEN DEN DIRECTEUR VAN DEN BROECKE PER DE SCHEPEN UTRECHT, 

'T GULDEN ZEEPAERT, BROUWERSHAVEN ENDE ’T JACHT 
NEGAPATNAM, 18 JULI 1628.

Per ’tEngelsch schip de Blessingh hebben wel ontfangen U. E. missive van 
den 25 December anno 1627 ende 9en January 1628, gelijck mede daernae 
per descheepen Groot Mauritius,’s Land'Is Mauritius, ’t Gulden Zeep aertzw&z 
de chaloupe de Nieuwicheyt U. E. missiven van 8, 17 ende 18 April passato, 
waerdoor, alsoock per mondeling rapport van d'heer Admirael Willem Jansz., 
den commissaris van der Lee ende overcomende vrunden, seer geerne ver- 
staen hebbenden standt van des Compagnies affairen in die quartieren, gelijck 
mede hoe des vyants navale macht geconsumeert was. D’ Almogende sy ge
beden des vyants voordere disseynen meer ende meer te verhinderen ende 
des Compagnies negotie te zegenen, tot goedt genoegen van de participanten 
ende welstandt van de Vereenichde Nederlanden.

De cleeden endezyde, in voorsz. scheepen gescheept, sijn hier alt’samen wel 
geconditioneert ontfangen, maer de deden nae wy verstaen al te dier inge- 
cocht. Alsoo ’t schip de Blessingh den 3 April voor d’onse alhier met d’En- 
gelsche Suratsche cleeden arriveerde, hebben sylieden ons daermede ’t voor
deel op de cust van Java, Jamby ende de Westcust van Sumatra ontrocken, 
welkmen wel hadde connen voorcomen, alsoo daertoe in Suratte geen schee
pen noch geit gebraecken. Hierover sy U.E. ende alle d’andere Compagnies 
officieren gerecommandeert, sulcx in ’t aenstaende voor te comen, ende soo 
tijdtlijck een schip oft jacht met goede partve cleeden voor dese quartieren
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her.waerts aen te sèynden, dat die voor d’Engelschen becomen mogen. De 
Compagnie sal daeraen treffelijcke dienst geschieden.

Tot vervolch van des Compagnies handel in Suratte ende Persia hebben 
goedtgevonden alsnu derwaerts te seynden onder ’t gebieth van den E. Jan 
van Hazel, de schepen Utrecht, ’t Gulden Zeepaert, Brouwershaven ende ’tjacht 
Negapatnam, daerinne by den Raedt goetgevonden is, te schepen ƒ 450.000 
in comptant, weynich coopmanschappen voor Suratte, maer voor Persia soo- 
vele als de schepen voeren connen, incoops bedragende ƒ341.463 — 9 — 7, 
met de comptanten samen beloopende ƒ791.463 — 9 — 7, gelijck U. E. per 
nevensgaende facture naerder sien sal.

Van de comptanten hebben ƒ 100.000 nae Persia gedestineert, d’ ander 
ƒ350.000 nae Suratte, te vveeten ƒ250.000 tot opcoop van alderieye goede 
sortementen cleeden voor Batavia, ende de resterende ƒ100.000 tot procure 
van indigo, salpeter ende catoene garen voorNederlant.reeckeningemaecken- 
de de coopmanschappen, voor Suratte gedestineert, omtrent sooveel renderen 
sullen, als de Compagnie aldaer ten achteren mach wesen; doch verclarenwy 
onse meyninge te sijn, dat men soo haest de scheepen in Suratte comen, 
dadelijck alle des Compagnies schuldt met de comptanten betalen sal om 
deselve van den lastigen interest, die de profyten van den handel consumeert, 
t’ ontlasten. Daernae sal men met de voordere comptanten de cleeden voor 
Battavia coopen tot de somme van ƒ 200 a 250.000 incoops, ende ten lesten 
de retouren voor Nederland! opcoopen, als alle de speceryen ende coopman
schappen vercocht ende gebenefitieert sullen sijn, sonder geldt op interest te 
nemen, weick U. E. ende alle des Compagnies officieren by desen wel ex- 
presselijck verbieden. Wenschten wel dat noch /’3 a 400.000 seynden moch
ten, maer alsoo geen geit meer hebben, ende al 't resterende dat hier is (sijnde 
omtrent ƒ 70 a 80.000, behalven een kist met 8.000 realen van 8en, die hier 
alleene houden) nae Choromandel gaet, can nae Suratte noch Persia niet meer 
gesonden werden. U. E. sy gerecommandeert de goede handt daeraen te 
houden, dat onse intentie effect sortere ende des Compagnies middelen t’ 
haren besten, volgens nevensgaende ordre, geëmployeert werden.

By onsen Raedt is goetgevonden, dewyle U. E. verbandt voor de vierde 
mael geexpireert is, tot U. E. verlossinge nae Suratte te seynden den E. Jan 
van Hazel. U. E. sal aen denselven volgens onse commissie ende ordre alle 
des Compagnies restanten transporteren, gelyck mede ’t beleydt ende directie 
van alle des Compagnies affairen in de quartieren van Indostan, ende van den 
voorsz. van Hazel weder aenvaerden ’tcommandementoverdese vlote, omme 
daermede herwaerts te keeren, soo haest de reyse van Persia gedaen sal sijn, 
opdat mondeling metten anderen mogen overleggen, wat in die quartieren 
ten beste dienste van de Generale Compagnie geraedtsaemst sy. Soo U. E.
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sich van des Compagnies affairen in Suratte ontlasten can, eer de scheepen 
nae Gamron vertrecken, soo sal daermede de reyse als commandeur van de 
vlote na Persia doen; maer byaldien U. E. van des Compagnies affairen in 
Suratte soo haest niet gemist condê werden, in sulcken gevalle sal den E. 
lob Christiaensz. Grijph met voorsz. vlote als commandeur nae Gamron varen, 
’t opperste gebiet ende sorge waernemen tot weder in Suratte keere, als wan
neer ’t selve U. E. cederen sal.

Ten aensiene de meeste profyten van den handel in Suratte aen interesten, 
oncosten van coopmanschappen ende huyshoudinge geconsumeert werden, 
hebben wy den E. Jan van Hazel ernstelijck gerecommandeert ende bevolen 
geen geldt meer op interest te nemen ende alle oncosten soo te reguleren, 
dat men de profyten van den handel niet langer consumere, maer ’t effect 
become, daerom de scheepen nae Suratte gesonden ende volck in ’t landt ge
houden werdt: dat is, omme soo wel van de winst van coopmanschappen als 
van ’t geldt, dat derwaerts seyndefi, goede retouren te becomen. U. E. sy ge
recommandeert den voorsz. Jan van Hazel daertoe te assisteren soo veel mo- 
gelijck is, insonderheyt denselven wel te informeren ende instrueren, hoe 
men met de grooten dient te handelen, ende in wat voegen de meeste profyten 
voor de Generale Compagnie te becomen sijn. De Compagnie sal daeraen 
treffelyken dienst geschieden ende U. E. (als groote kennisse ende lange er- 
varinge van die quartieren hebbende) groote eere begaen.

Alle voorsz. capitaelen ende cargasoenen, soo voor Persia als Suratte, sijn 
geconsigneert in handen van den E. Jan van Hazel. In de medegaende facture 
sal U. E. sien, hoe weynich speceryen naer Suratteseynden, ten aensien daer 
op leegen pryse sijn, ende in Nederlandt hooch vercocht werden. NaeChoro- 
mandel hebben geene nagelen noch noten muscaten gesonden, alleen een 
weynich foely ende partye rompen. Dit jaer sullen d’Engelse noch eenige 
nagelen in Suratte brengen, gelijck mede de Denen eenige op de custe Cho- 
romandel, maer verhopen dat het toecomende jaer voorcomen sullen, waer- 
over apparent is, als d’Engelschen ende Denen haer nagelen quyt sijn, dat 
den prijs van nagelen mede soo wel als die van de nooten en de foely rysen 
sal; derhalven sal men daerop letten ende onse speceryen niet licht uyt de 
handt werpen.

Pernevensgaendecopie van instructie den E. Jan van Hazel medegegeven, 
sal U. E. sien, hoe goetgevonden hebben om verscheyden respecten te ordon
neren, dat tot naerder ordre geen scheepen meer van Suratte directelijck 
’t vaderslant seynden sullen, maer dat alle de Persische zyde met de Neder- 
landtsche Suratsche retouren, alrcde in Suratte gereedt wesende ende die 
noch becomen sullen, soowel als de cleeden voor Batavia, herwaerts aen ge
sonden werden, opdat de Persische syde, indigo, salpeter ende andersints in
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vlote met alle andere retourcn des te versekerder in ’tbequaemste saysoen 
van Battavia nae ’tvaderslant gesonden mogen werden. Soo ’tschip Dor
drecht de vlote van d’ heer Generael Carpentier, gelijck ook ’tschip Vyanen, 
aen ’teylandt St. Helena niet beseylen, is te duchten dat beyde dese coste- 
lijcke schepen groot perijckel van vyanden, roovers ende geveynsde vrunden 
loopen sullen; doch verhopen dat d’Almogende haergeleyden ende vooralle 
ongeval verhoeden sal.

Wat d’ heer van Hazel voorder gerecommandeert hebben, sult in voorsz. in
structie naerder sien./Recommanderen U. E. de goede handt daeraen te 
houden, dat de meeste profyten ende dienst van de Compagnie naer uytterste 
vermogen gesocht ende bevoordert vverde.

Bij dese gaet instructie raeekende ’t beleydt van de vlote ende voorderinge 
van ’t voyagie naer Suratte ende Persia, soo in ’t gaen als keeren, waernae 
sich sooveel U. E. concerneert ende aengaet sal hebben te reguleren.

Met dese vlote gaet mede een ambassadeur aen Syne Conincklijcke Majes- 
teyt van Persia, genaemt Jan Jansz. Smit, welcke wy volgens expresse ordre 
van de Mayores, uyt name ende vanwegen de Doorluchtige Ho. Mo. Hee- 
ren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ende Syne Vorstelijcke 
Genade den Prince van Orangien, van hier affgevaerdicht hebben, om te 
verrichten sulx hem by project van instructie der Seventhiene ende onse 
voordere ordre tot welstandt van de Generale Compagnie in de quartieren 
van Persia belast werdt. U. E. werdt by desen mede bevolen gemelten am
bassadeur, achtervolgende der Mayores ordre in gemelten project, overal de 
preseance te cederen ende in rang te laten voorgaen.

Bedancken U. E. seer van.de rarïteyten, die totdanckbareerkentenisse van 
de ontfangen weldaet aen ons sent. U. E. sal ’t comptoir Battavia daervoor 
debiteren, anders sal ’t ons niet aengenaem sijn ende tot U. E. comstegecon- 
serveert werden.

Actum in ’t Casteel Battavia, 18 July anno 1628.

76. — SURATTE.
AEN DEN COMMANDEUR. GRL1PH PER DE SCHEPEN UTRECHT, ZEEPAERT, 

BROUWERSHAVEN ENDE ’T JACHT NEOAPATNAM, 18 JULI 1628.

Per de vlote van d’Admirael Willem Jansz. is ons wel geworden U. E. aen- 
gename missive in dato primo April 1628, daerby onder anderen verstaen 
hebben hoe U. E. met de schepen Bommel ende Weesp met een tamelijck car- 
gasoen naer/Mocha waert gaen verwinteren, om van daer tijdtlijck nae Gam- / 

te seylen ende de syde, welcke daer in September off October gereedt
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! uratte tc keeren. VVy versoude wesen, in te nemen ende daermede nae 
hopen U. E. voor de receptie deses goede partye syde in Suratte in salvo

I
sult hebben gebracht.

By d’instructie ende bescheyden welcke wy den E. Jan van Hazel (naer 
Suratte tot verlossinge van den E. Pieter van den Broecke gecommitteert) 
medegegeven hebben, sal U. E. onder anderen connen sien, hoewy derwaerts 
ordre gegeven hebben, dat tot naerder last geene scheepen vandaer directe- 
lijck naer Nederlandt afifvaerdigen, maer soowel de syde van Persia, als de 
Guseratsche Nederlandtsche retouren alt’samen naer Battavia sullen laten 

opdat deselve schepen, met de retourschepen van hier, des te ver- 
sekerder in ’t bequaemste saysoen in een vlote nae ’t vaderslant vertrecken 
mogen. U. E. sy gerecommandeert te helpen bevoorderen dese onse ordre 
alsoo naergecomen werde.

Byaldien den directeur van den Broecke voor ’t vertreck der vlote van Su
ratte nae Persia aen syne verlosser geen transport doen conde, ofte dat des 
Compagnies affairen in die quartieren syne presentie soo haest niet conden 
missen omme ’t commandement over de vlote t’ aenvaerden ende daermede

i

co men

nae Persia te gaen, hebben wy met advijs van onsen Rade goetgevonden 
U. E. daertoe te committeren omme gedurende ’t Persische voyagie soo in ’t 
gaen als keeren ’t oppergebiet over de schepen te voeren, mits t’ Uwer weder- 
comste in Suratte ’t selve aen den directeur van den Broecke te cederen, ende 
voorts nae te comen soodanigen ordre ende last aengaende ’t employ van U. 
E. persoon als den directeur van Hazel ende Raet aldaer U. E. goetvinden te 
geven. Wy recommanderen U. E. sich als een trouhertigh dienaer van de 

. Compagnie te bethoonen ende haren dienst, voor soo veel U. E. concerneert 
ende acngaet, naer uytterste vermogen te helpen bevoorderen, waeraen ons 
welgevallen ende U. E. bysondere eere geschieden sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, 18 July anno 1628.

n

i 77. — EXTRACT
UYT DER HEEREN BEWINTHEBBERS PROJECT NOPENDE HARE E. INSTRUC

TIE. DEN AMBASSADEUR AEN DEN GROOTMACHTIGHSTEN CONING 
VAN PERSIA MEDE TE GEVEN, 26 AUG. 1626./

Eerstelijck dient nae Persia met commissie van den Gouverneur Generael 
ende des Raedts van India als ambassadeur gesonden een der bequaemster 
persoonen in Battavia sijnde, die in manieren ende beleydt van afferes in 
Parcia aengenaemst ende de Generale Compagnie voorderlijcxt kan 

Ende sal denselven niet, maer een ander het commandement hebben
wesen.
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de schepen van Battavia naer Parcia gaende, opdat den ambassadeur te meer 
respect hebbe. Ten dien eynde sal oock den gemelten ambassadeur sessie 
hebben ende overal rangh houden boven den commandeur als mede boven 
de Raden van India selffs (de heer Generael alleen uytgenomen) soo haest 
hy sijn commissie in Battavia vercregen sal hebben^'

In Gamron en Ormus aengecomen ende meteene cleyne, aensienlijckesuite 
van bequaeme persoonen versien werdende, sal den ambassadeur hem overal 
gedragen in syne qualiteyt ende commissie, sooals behoort tot eere ende voor
deel der Nederlandtsche regieringh in Indien ende dien d’ selve representeren.

In Gamron sal wel besichtigen en goede inspectie nemen van de reden voor 
de schepen daeromtrentende onder Ormuz, ende watsekerheytaldaer jegen- 
woordich is tot berghigh derselver onder de forten endecasteelen aldaersijnde; 
ende indieii daeraen yets gebreeck, te dispisieren hoe’tselve geremedieert sal 
connen werden, ’t s)r by den coninck van Persia ofte by ons selven, by toestaen 
des gemelten conings. Hierop dient insonderheyt wel gelet, om den meesten 
dienst van de Compagnie by syne Majesteyt te connen bevoorderen ende ons 
de beste informatie dienaengaende te connen geven met den aldereersten.

In Ormuz ende Gamron sal den ambassadeur yder in sijn qualiteyt ende 
digniteyt bejegenen vriendelijck ende beleeffdelijck, insonderheyt den Gou
verneur van Ormus ende den Sulthan in Gamron, met eenige aensienlijcke 
(doch cleyne ende oncostelijcke) vereeringe nae usantie van die quartieren. 
Van gelijcken in Laer, in Xyraz ende andere principale plaetsen, daer den 
ambassadeur ende onse caffile passeeren met de waren die van Spahan over 
ende weder gevoert werden ; ende opdat het meeste respect ende eere aen 
onse ambassadeur in die passagie van Gamron nae Spahan gewerdt, vinden 
wv goet dat hy den heer ambassadeur Mouca Begh vooruyt laet gaen onder 
het een ofte ander pretext, ende dat hy alleen volge, om op het spoedichste 
by den coningh te comen.

By syne Majesteyt sal hy te kennen geven, hoe dat hy comt als ambassadeur 
by commissie ende last van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael ende van sijn 
Princelijcke Excellentie, om sijn Majesteyt eere aen te doen, de cooplieden 

de Nederlandtsche Compagnie te recommanderen in ’t conincklijck fa
veur in toecomende, alsmede te bedancken voor de faveuren alredegenoten, 
soodat in effect dese besendingh van den ambassadeur sal dienen alleen tot 
een compliment', ende omme wel alles te mogen hooren wat den coninck sal 
voorslaen, maer omme niets aff te slaen nochte oock aen te nemen, nochte 
oock selffs niet te thoonen ofte aengenaem ofte onaengenaem sal sijn, maer 
om alles in staet te houden op sijn raport aen de heer Generael.

Ende sal de ambassadeur sijn verblyven by den coningh soo cort maecken 
als met fatsoen doenlijck is, om geen occasie tot engasiemendtvanbesoignes
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te geven, ende d’ oncosten voorde Compagnie soo cleen te maecken by goede 
mesnagie van tijdt ende middelen als eenichsints doenlijck is.

Ende gedurende bet verblyven by ofte omtrent den coningh sal den am
bassadeur by goede conportementen ende vrindelijeke vertooch overal sïen 
te bevorderen de goedtwillichevt van den coning ende van die natie.

Alsoock, enige questie onstaende tusschen onse cooplieden ende de Par- 
siaense, in den handel ende tot bevorderingh van de commercie te intercede
ren, ende alles te modereren ende te doen wat dienstich ende mogelijck is, 
insonderheyt in d’ observantie van de artykelen by het accoort by syne Ma- 
jesteyt aen d’ onse voor desen geoctroyeert, sijn selven altijt dragende niet 
als partye oft coopman, maer als protecteur van onsen handel, ende als am
bassadeur van de publieque handt comende.

Insgelijcxsal den ambassadeur mogen vermanen by den coningh aengaende 
de seeckerheyt ofte onseeckerheyt van de reeden onder Gamron, Ormusende 
andere plaetsen daeromtrent gelegen, item sijn opinie met goede modiratie 
aen syne Majesteyt proponeren, hoe de reden meer verseeckert souden con- 
nen werden tot preservatie van alle schaden ende verhinderingh deser Com
pagnies schepen ende middelen.

Den ambassadeur sal mede (sijn Majesteyt daervan vermanende, ende anders 
niet) representeren hoe dat d’ heer Generael gelast heeft aen den comman
deur van de vlote omtrent Ormus sijnde, ondertusschen by alle occasien alle 
affbreuck te doen in generale voorvallende gelegentheden, maer en sal gant- 
schelijck niet accorderen in eenich dissein dat den coningh mocht hebben, 
'twelck van langh beleyt ende gevolch soude wesen, ende daeruyt eenich 
engagemendt in toecomende soude ontstaen, in allen geval alles verder uyt- 
stellende op sijn rapport aen d’ heer Generael, als voren is gesecht.

Ende alsoo ons meest gelegen is aen de kennis van den handel in Persia 
ende van alle gelegentheyt daertoe behorende, soo sal den ambassadeur op 
alles wel acht ende goede informatie nemen ende doen nemen, opdat wy onse 
saken in toecomende daernae mogen ten besten reguleren.

De heer Generael ende Raden van India, nae de manier van ’t landt aldaer, 
sal den ambassadeur medegeven ende authoriseren tot enige schenckagie, 
maer dat ’t selve soo succint ende cleyn sy als doenlijck, omme d’ oncosten 
cleen te houden, daerop de heer Generael insonderheyt hebbe te letten.

Latende de saké daermede berusten tot onser nader last ende order, uyt 
Nederlant derwaerts te senden; ende opdat wy d’ selve order mogen geven 
soo als betaemt, soo sal ons overlandt by den ambassadeur alles in ’t brede 
met de meeste seeckerheydt over Aleppo verwitticht werden in chijffredie 
wy U. E. hiernevens toesenden.
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78. — VERVOLCH VAN D’ INSTRUCTIE
DEK SEVENTHIENE, DOOK DEN E. HEER GENERAEL ENDE RAEDT AÊN 

DEN E. JAN JANSZ. SMIT, AMBASSADEUR VAN DE HO. MO. HEEREN 
STATEN GENERAEL ENDE SYNE EXCELLENTIE PRINCE 

VAN ORANGIEN AEN SYNE MAJESTEIT VAN 
PERSIA, MEDEGEGEVEN, 18 JULY 1628.

Volgens toesegginge van de Doorluchtige Ho. Mo. Heeren Staten Ge- 
nerael der Vereenichde Nederlanden ende ordre van de vergaderinge der 
Seventhiene, representerende de Vereenichde Oost-Indische Compagnie, is 
by d’E. heer Generael ende Raden van India goetgevonden van wegen hare 
Ho. Mo. ende syne Vorstelyke Genade Frederick Hendrick, Prince van Oran- 
gien etc., als Ambassadeur aen den grootmachtichsten coningh van Persia te 
seynden den E. Jan Jansz. Smit, met de jongste schepen van de Vereenichde 
Nederlanden henvaerts gecomen.
Derhalven sal syne E. sich embarqueren in dese gereedt leggende schepen 

ende daermede varen nae Suratte ende Persia, omme Syne Majesteyt door 
last ende ordre van de Ho. Mo. Heeren Staten Generael ende van sijn Vorste
lyke Genade, den Prince van Orangien, te begroeten eere aen te doen, mits
gaders sijn Conincklyke Majesteyt te bedancken voor de gunst ende faveur, 
die onse natie in sijn landt alrede genoten heeft, ende te versoecken, dat in 
’t aenstaende met syne conincklyke gunst alsoo gelieve te continueren tot 
voorder augmentatie van vruntschap, gelijck naerder ende breeder te sien is 
by ’t originele project van instructie, by de Seventhiene den 26 Augusty 1626 
geraemt, daernae d’ heer Ambassadeur hem dienaengaende reguleren sal.

Tot een eerlijcke ende aensienlijcke suite sullen met d’ heer Ambassadeur 
nae den coningh van Persia reysen, te weten :

f

D’heer Jan Jansz. Smit als hooft van d’ambassade; Marcus Oldenburch,
), assistent, derdeïeerste suite; Hendrick Verbrugge, tweede ditto; 

ditto; Heynderick Perreres, adelborst, vierde ditto; met een jongen 2 a 3 wel
geacoutreert.

De brieven van credentie van hare Ho. Mo. ende syne Vorstelijcke Genade 
sal d’ heer Ambassadeur met alle behoorlijcke reverentie ende eerbiedinge 
aen den coning van Persia overleveren, geaccompangieert met sulcke pre
senten als van hier daertoe gedestineert hebben, ende soodanige rariteyten 
als Syne E. voorder van den directeur van den Broecke in Suratte daertoe sal 
connen becomen, gelijck mede sulcx meer als uyt hetcargasoen met de sche
pen nae Persia gaende, door den Ambassadeur, met ad vijs van den opper- 
coopman Vismich ende Raedt in Persia, geraedtsaem bevonden werden sal.
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Dese presenten sullen met ad vijs van den oppercoopman Vismicht alsoo 
gefonneert werden, dat by syne Majesteyt van Persia aengenaem mogen 
wesen ende Compagnie oock niet al tecostelijck endelastich vallen. Hierinne 
sy d’ heer Ambassadeur ende den Raedt gerecommandeert sulcken discretie 
te gebruvcken als d’emportantie van de saecken sonde mogen vereysschen, 
welck den oppercoopman Visnich ten hove te versoecken soude mogen heb
ben, waertoe ons gedragen.

Insgelijcx sullen daernae oock geformeert werden de voordere presenten, 
welck aen den Hertoch van Siras ende andere grooten, als Mamet Alibeeck, 
gedaen soude mogen dienen.

Per voorgemelte project van instructie der Seventhiene sal d’ heer Ambas
sadeur sien, hoe dese ambassade eerstelijck tot compliment dient, ende daer
nae omrne b\* voorcomende occasie met alle discretie ende dexteriteyt te 
modereren ’t verschil dat tusschen onse ende de Persiaensche cooplieden 
soude mogen ontstaen, ende omme te intercederen ende goede handt te bie
den in ’t gene den oppercoopman Visnich tot voorderinge van des Com
pagnies handel voordel* ten hove soude mogen versoecken, daertoe d’heer 
Ambassadeur recommanderen alle mogelyke dexteriteyt te gebruycken, in 
maniere als de qualiteyt van sijn persoon medebrenght, ende niet als coop- 
man ofte sollicitant.

’t Contract, door den oppercoopman Visnich met des conings facteur Mo- 
limbeeck gemaeckt, gaet anno 1629 expireren. YVy verstaen van den admi- 
rael Willem Jansz. dat by Visnich voorgenomen was, omme daervan reno
vatie by den coningh te versoecken. De hulpe die Visnich desen aengaende, 
om’s conings faveur ende gunste te becomen, van doen soude mogen hebben, 
sy d’ heer Ambassadeur insonderheyt gerecommandeert met behendicheyt 
de goede handt daertoe te bieden.

Voor desen is voor dry jaren gecontracteert, dat jaerlijcx in Persia souden 
brengen sekere quantiteyt van diversche coopmanschappen, gelijck per ne- 
vensgaende notitie blijckt, ende dat des conings facteur deselve ten gesetten 
pryse voor syne Majesteyt aennemen soude, mits dat geaccompagniert sy 
met sooveel comptant geldt als het derde van de coopmanschappen daer te 
lande waerdich bedraecht, welck soo goeden somme beloopt dat seer beswaer- 
lijck jaerlijx soo veel geldt van hier nae Persia, beneffens de coopmanschap
pen, tot employ van Persische syde seynden connen, ofte souden desecomp- 
tanten tot opcoop van andere voorderlijcke coopmanschappen, die meer 
dan eens sooveel profijt als de Persische syde geven, moeten derven, welck 
de Compagnie, soo langh het haer niet gelegen comt, groot capitael naer India 
te seynden, aen d’eene zyde meer schaden soude, als op d’andere zyde in 
Persia voordeel doen connen. Hierover hebben den oppercoopman Visnich

\

!
i

S

1

h
}

■

:

PI
Ji * .

r
t
. ■■

f:
:•

..
!

lil 1

-•

i;n

-
;
}
t -ït:
i 1



Vervolcii van d’Instructie, 18 Juli 1628. 363

gerecommandeert, alle mogelyke neersticheyt te doen om ’t contract alsoo 
te vernieuwen, dat de Persische zyde, zoo ’t mogelijck is, sonder geldt, met 
coopmanschappen becomen mogen ofte ten minsten, can ’tnietsonder geldt 
geschieden, dat de somme dan soo cleyn sy als eenichsints bedingen can. 
De Compagnie sal daeraen grooten dienst geschieden. U.E.sy gerecomman
deert dese saecke ten besten van de Compagnie te helpen beierden ende 
voorderen, opdat de groote costen ende lasten, welck de Compagnie in die 
quartieren te supporteren heeft, met advantagieusen handel rijckelijck over
gewonnen mogen werden, want anders in Persia niet te doen hebben.

De coopmanschappen met dese vlote nae Persia gaende, werden geexti- 
meert aldaer waerdich te wesen ƒ 816.000, waervan het derde in comptant 
soude bedragen ƒ272.000, ende niet meer dan ƒ 100.000 heeft deRaedtcon- 
nen resolveren nae Persia teseynden, in voegen datapparentis, Molimbeeck, 
des conings factoor, veel difficulteyten moveren ofte grooten afslach preten
deren sal, eer dese coopmanschappen sal willen aennemen. De questie, die 
hierover soude mogen rysen, sy U. E. gerecommandeert als een neutrael 
publijck persoon, van de hoochste handt comende, te helpen vergelijcken 
soo als bevinden sal den besten dienst van de Compagnie ende ’t welgevallen 
van syne Majestevt van Persia te vereysschen.

U. E. sy gerecommandeert in sijn ambassade de Compagnie met soo we\ 
nich costen te beswaren als eenichsints doenlijck is. Het defroyement ende 
tractement’tvvelckdenambassadeurMoussabeeck ter eeren van de coninglyke 
Majestevt van Persia in Nederland! aengedaen is, heeft niet min dan ƒ100.000 
gecost; daertegen sijn de personele comportementen, absurde ende onbeta
melijke manieren van den ambassedeur Moussabeeck soo excessijff geweest, 
dat sulx een groot affkeer gebaert heeft, ende niemandt in ons landt meer aen- 
genaem wesen soude, Persiaensche ambassadeurs te sien. De sone van des 
conings coopman heeft hem oock niet wel gecomporteert, ende seer vele 
soo wy menen van ’s conings middelen onnuttelijck geconsumeert.

’t Schijnt dat hij soeckt hem daeruyt te draeyen ende des Compagnies offi
cieren voorneemt te calumieren, als off des conings middelen door haer on
trouw vermindert souden wesen, omme daerdoor syne Majesteyt van Persia te 
bewegen sijn garandt aen Compagnies middelen te soecken. U. E. sal hem 
van Marcus Oldenburch ende Heyndrick Verbrugge, gelijck medePedroJean, 
Armeniër, op ’t schip Utrecht varende, die overal present sijn geweest ende 
volkomen kennisse van saecken hebben, van alles pertinentelijck connen in- 
formeeren.

’t Sal noodich wesen dat U. E. dese persoonen op de reyse verscheyden 
malen doet verhalen off oock schriftelijck laet stellen, wat gedurende de reyse 
van voorsz. ambassadeur Moussabeeck ende des conings coopman gepasseert
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sy, opdat, soo ’t noodich ware/aen syne Majesteyt van Persia levendich ende 
claerlijck bethoont werde, wafeere syne Majesteyt van Persia in den persoon
van sijn ambassadeur aengedaen is ende boe grooten sorge voor des conings 
goederen gedragen sy; maer insonderheyt, dat in ’t alderminste syneconing- 
Ivke goederen door d’ onse niet mishandelt noch vermindert sijn, maer altoos 
seer goede sorge daarvoor gedragen is, jae selffs in Nederlandt ende oock tot 
Battaviaveel goederen van de Compagnie overgebleven sijn, opdatsyneMajes- 
têyts goéderen des te beter plaets in de schepen bequamen, vermits alles niet 
conden voeren, gelijck mede insonderheyt ’t retardement van ’t wederkeren 
van syne Majesteyts ambassadeur ende goederen, alsoock den ommewech 
ofte lange reyse diegedaen hebben, niet by en comt, noch door de Compagnie 
noch door yemandt van hare officieren ofte dienaren, maar alleen door den 
ambassadeur ende des conings coopman selve, welcke veel gevoechlijcker 
een jaer eerder in Persia hadden connen keeren.

Gelijck des conings ambassadeur (als voren verhaelt) met sijn gevolch in 
Nederlandt tot excessive laste van de Generale Compagnie overal gedefroy- 
eert is geworden, sal U. E. van gelijcken in Persia, met sijn suite, op ’s conings 
costen, achten wy, vry gehouden werden, ende soo sulx (gelijck wy niet en 
meenen) quame te failgeren, sy U. E. op ’t serieuste gerecommandeert de 
dispensen ende oncosten soo te reguleren ende besnyden, dat de Compagnie 
met de minste beswaringe sal mogen ontstaen, daerby de Compagnie sonder- 
linge dienst geschieden ende U. E. bysondere eere inleggen sal.

U. E. sy mede verdacht door een habil ende bequaam assistent pertinent 
dachregister te doen houden van al ’tgene U. E. op de reyse, soo in ’tgaen 
als keeren, comt te wedervaren, opdat van d’een ende d’ander 'tUwer E. 
wedercomste alhier tes de grondiger informatie ende kennis mogen becomen.

Dewyle de coning van Persia, nae ’tschryven van Visnich, een man is van 
hoogen ouderdom (welcke geen ander nacomelingen heeft dan een jonge- 
lingh van 12 a 13 jaren, sone van sijn oudtste soone), endeoversulx te duchten 
is, den coninck schielijck comende te overlyden, ’t rijck van Persia lichtelijck 
in een troubleuse constitutie soude mogen vervallen, hebben wy aen den 
oppercoopman Visnich gerecommandeert, omme Compagnies-achterdeel en
de schade in sulcken gevalle soo veel mogelijck te voorcomen, by syne Majes
teyt mede versoecken sal dat jaerlijx partye syde op Compagnies costen van 
Spahan tntGamron in voorraedt mochte gebracht werden, opdat ter aencom- 
ste onse schepen aldaer ten naesten by soodanigen partye syde souden mogen 
laden, als cargasoen aenbrachten. Hierop diendt sonderlinge gelet ende alle 
mogelijcke industrie ende vlijdt aengewendt te werden, ten eynde daartoe 
licentie becomen mogen, alsoo andersints des Compagnies rijcke middelen 
by voorverhaelde incident van ’s conings afflyvicheyt groot gevaer in de lan-
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den van Persia souden loopen, ’t vvelck by dit expedient gevoechlijck voorge- 
comen can werden sonder eenich hinder ofte naedeel aen syne Majesteyt. U. 
E. sy van gelijcken gerecommandeert gemelte Visnich in sijn versoeck desen 
raeckende by syne Majesteyt de helpende handt soovele mogelijck met alle 
behendicheyt te bieden. D’Heeren Bewinthebberen recommanderen dat d’ 
heer Ambassadeur sijn verblyven by den coninck van Persiasoo cortsal maec- 
ken, als gevoechelijck can geschieden, presupponerende dat in den tijdt van 
een jaer, welck syne E. nootlijck daer te lande bly ven moet, genoechsaem ver
handelt sal connen werden ’tgene soude mogen voorvallen. Doch soo ’tge- 
vieledat eenige voorderlijckecontractatie meerder tijdt vereyschte, ende appa- 
rentware de Compagnie goeden dienst soude connen geschieden, in sulcken 
gevallesal d’ heer Ambassadeur sijn verblyven mogen verlengen, nae bevin
den sal den meesten dienst van de Generale Compagnie te vereyschen.

Aaengaende d’assistentie welck de Coning van Persia soude mogen ver- 
soecken tegen den Grooten Heer van Constantinopelen, daermede hare Ho. 
Mo. in alliantie sijn, sullen d’ onse niet voornemen, maer sijne Majesteyt van 
Persia tegen de Portugiesen ende Spangiaerden met de macht daer wesende 
alle mogelijcke assistentie doen, voor soovele geschieden can sonder vercor- 
tinge van des vlotes wederkeringe tot Battavia in May ofte Juny 1629.

Actum in ’tCasteel Battavia, ad)* 18en Juli 1628.

79. _ SPAHAN.
AEN DEN OPPERCOOPMAN HUBERTO VISNICH PER DE SCHEPEN UTRECHT, 

’T ZEEPAERT ENDE BROUWERSHAVEN, 18 JULI 1628.

i
Met de schepen Groot Mauritius, ’s Landts Mauritius, ’t Gulden Zeepaert 

ende de chaloupe de Nieuwicheyt hebben door d’ heer Admirael Willem 
Jansz. ende andere overcomende vrunden wel ontfangen Uwe aengename 
missiven van 13 ende 17 February passato, ende geerne verstaen de goede 
standt van des Compagnies affairen aldaer, als oock hoe des vyants navale 
macht geconsumeert was.

De 350 balen syde in voorsz. schepen door U.E. gescheept, sijn in Suratte 
van paccagie verbetert, ende hier wel geconditioneert aengecomen. De 900 
balen syde, die U. E. verhoopte te becomen voor ’t cargasoen met voorsz. vlote 
ontfangen, sullen hier ’t naeste jaer mede verwachten, alsoo niet geraden is 
deselve van Suratte off Persia met een schip ofte twee nae Nederlandt te laten 
varen, sijnde ’t pervkel van de Duynkerker roovers ende geveynsde vrunden
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al te groot. De scheepen Gouden Leeuw, Walcheren en de Orangicn waren 
met hare rijeke last in Engelandt gearresteert. U. E. sy gerecommandeert 
d’onse van Suratte indachtich te maecken, dat jaerlijcx alle de syde daer co- 
mende van paccagie verbetert werde, gelijck nu gedaen is. De Compagnie 
sal daeraen dienst geschieden.

Tot vervoich van des Compagnies handel in Suratte ende Persia hebben 
goetgevonden alsnu derwaerts te seynden de schepen Utrecht, ’t Gïdden 
Zeepaerty Brouwershaven ende ’t jacht Negapatnam met ƒ450.000 in comp- 
tant ende ƒ341.463 in coopmanschappen, als per facture. D’Almogende wil 
alles behouden geleyden.

Van de comptanten hebben voor Suratte geordonneert ƒ 350.000, te weten 
ƒ250.000 tot opcoop van cleeden voor Battavia, ende ƒ 100.000 tot procure 
van indigo, salpeter ende andersins voor Nederlant, meteen weynich coop
manschappen. Meest alle de coopmanschappen, ende de resterende ƒ 100.000 
aen geldt, sullen U. E. met voorsz. schepen voor Persia gewerden om aen 
zyde te verhandelen. Wenschten wel dat beneffens de coopmanschappen soo 
vele geldt mochten seynden, als volgens contract vereyscht werdt ende U.E. 
daerenboven totbetalinge van oncosten seght noodich te wesen, opdat sonder 
moeyte d’ hoochste merekt van de coopmanschappen becomen moocht; maer 
alsoo dit jaer van ’t vaderslant noch geen andere scheepen gecomen sijn als 
Prins Willem ende Nassouw, ende hier geen geit en is, hebben niet meer dan 
voorsz. ƒ 100.000 nae Persia connen seynden. Tot retour voor Nederlandt 
ende Battavia souden ten minsten noch wel andere ƒ350.000 nae Suratte 
gesonden werden, maer door gebreck van geldt moet het naeblyven.

U. E. sy gerecommandeert met alle mogelijeke behendicheyt ende vlijt voor 
te comen de difficulteyt welcke des conings factoor Molimbeeck soude mogen 
maecken omme de coopmanschappen volgens prijs van ’t contract aen te 
nemen, vermits de bedongen comptanten daerby niet sijn. Tot desen eynde 
sal U.E. dienen partye coopmanschappen in Gamron voor comptanten te ver- 
coopen, voor soovele ten minsten naedeel van de Compagnie geschieden can, 
ofte sal des conings gunste ende faveur, gelijck mede de goede genegentheyt 
van den facteur Molimbeeck ende andere grooten, met redelijeke vereeringe 
moeten soecken, gelijck voor desen gedaen is.

VVy sijn van opinie dat het de Compagnie soo schadelijck niet wesen sal, 
dat in Gamron eenïge coopmanschappen om geldt te maecken comptant 
vercocht ende in Persia een redelijeke vereeringe gedaen werde omme de 
goederen volgens T contract met weynich geldt tegen de zyde te doen 
handelen, als beneffens de coopmanschappen sooveel comptant geldt 
Persia seynden als U. E. versoeckt ende daerdoor te minder geldt nae Suratte 
destineren, want geldt, dat in Suratte aen retouren voor Nederlandt besteedt
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werdt, daer rendeert van een dry, ende de comptanten die benevens de coop- 
manschappen in Persia aen zyde verhandelt werden, connen in Nederlandt 
niet meer opbrengen dan van een omtrent een en dry quaert, 't welck seer 
vele verschilt, ’t Geit dat in Suratte aen cleeden voor Battavia besteedt werdt, 
daeraen menen wy, geschiet de Compagnie noch meer dienst dan off daer aen 
Nederlandtsche retouren besteedt wierde. Dit hebben wy goetgevonden aen 
te roeren, opdat U. E. kennelijck sy wat ons beweecht ƒ350.000 nae Suratte 
teseynden ende niet meer dan ƒ100.000 nae Persia. Soode resterende schepen 
van ’tvaderslant aengecomen waeren, meerder geldt souden naer Suratte ende 
Persia seynden, maeralsoo niet compareren ende hier geen geldthebben,dient 
U. E. aldaer de comste van soo weynich geldt te excuseren met ’t achterbly- 
ven van de resterende schepen ende ’t verongelucken van de twee schepen 
Campen ende de Vliegende Draek, op de Naelde van Wicht gebleven, mits 
dese excuse met redelijeke vereringe, gelijck voren geseydt is, accompangie- 
rende.

Met dese schepen gaet voor ambassadeur van cle Ho. Mo. Heeren Staten 
Generael ende sijn Vorstelijke Genade den Prince van Orangien den E. Jan 
Jansz. Smit, met de jongste schepen van ’t vaderlant gecomen. U. E. sal den- 
selven daervoor respecteren gelijck ’t behoort, ende syne E. volgens ordre van 
de Seventhiene overal de preseance cederen ende in rang voor laten gaen.

De brieven van credence dienen met sulcke presenten aen den coning van 
Persia overgelevert, welcke syne Majesteytaengenaem mogen wesen endede 
Compagnie niet al te lastich vallen. Tot desen eynde hadden van ’tvaders
lant wel eenige rariteyten gewenscht, maer van daer is niet gecomen. Hier 
hebben oock soo weynich connen uytmaecken, dat genootsaeckt werden nae 
Suratte ordre te geven, dat vandaer nae Persia schicken noch vets dat aen- 
genaem mach sijn.

Per nevensgaende copie van instructie, welck d’ heer ambassadeur van de 
Seventhiene ende van ons mede gegeven is, sal U. E. wel sien tot wat eynde 
deselve gesonden werdt.

Omme syne Majesteyt van Persia te vereren heeft hetdefroyement van den 
ambassadeur Mousabeeck in Nederlandt, ende d’eere die hem aengedaen is, 
wel ƒ 100.000 gecost, waertegen deselve Mousabeeck, gelijck mede des conings 
coopman ende syne sone, hare Ho. Mo., syne Vorstelijcke Genade den Prince 
van Orangien, d’heeren Bewinthebberen, ons, ende alle des Compagnies 
officieren groote moeyte aengedaen ende vele onlusten gegeven hebben. Om 
des conings ende ambassadeurs goederen in de schepen over te voeren, sijn 
in Nederlandt ende oock in Battavia verscheyden goederen van de Compag
nie aen lant gebleven. Extraordinary groote ondanckbaerheytisdoor voorsz. 
Mousabeeck ende ’s conings coopman voor alle d’ontfangen weldaden be-
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thoont; selffs hebben versuymt eerder nae Persia te keeren, ende soecken noch 
des Compagnies officieren te beschuldigen als off die van hare tardance oor- 
saecke waren. Van al datter gepasseert is, sal U. E. volcomentlijck gein for
meert connen werden by Marcus Oldenburch ende Heyndrick Verbrugge, 
gelijck medeby Pedrojean, Armeniër, in compagnie van d’ heer ambassadeur 
gaende, welcke overal present geweest sijn. U. E. sy gerecommandeert d’ heer 
ambassadeur wel t’informeren van al ’t gene de dienst van de Compagnie 
soude mogen vereysschen, opdat des Compagnies affairen daer mede mach 
beleyden ende U. E. met alle discretie ende behendicheyt behulpsaem sy in 
’t gene des Compagnies dienst vereyscht. Insonderheyt recommanderen U. E. 
te helpen voorcomen dat ons vandaer geen ambassadeurs meer toe en comen. 
Begeren die sonder onse ofte der Mayores expresse ordre met onse schepen 
niet overgevoert te hebben!

D’ heer ambassadeur hebben geordonneert dat de schenckagien voor den 
coning ende grooten door syne E. met U. E. ende des Raedts advijs gefor- 
meert sullen werden nae bevinden sullen de saecken emportant te wesen, 
die ten hove voor souden mogen vallen. U. E. sy gerecommandeert in desen 
d’ ere te bewaren ende de Compagnie oock soo weynich te beswaren als 
eenichsints voorby can, alsoo ’t om profijt te doen is, dat nae Persia seynden. 
Souden wy de profijt van den handel aen ongelden consumeren, veel beter 
waer ’t dat van daer bleven.

D’oncosten in Persia vallen groot ende swaer. U. E. sy gerecommandeert 
deselve soo wel te reguleren ende mesnagieren als eenichsints doenlijck is.

Dewyle ’t contract anno 1629 expireert, sy U. E. gerecommandeert, soo ’t 
nietgedaen is, ’tselve op ’t voorderlijckste voor de Compagnie te vernieuwen, 
te weten, soo ’t doenlijck is, dat goede partye coopmanschappen tot goeden 
pryse tegen des conings syde aengenomen mogen werden, sonder geldt, alsoo 
’t de Compagnie seer ongelegen comt veel geldt nae Persia te seynden. Can 
’t niet geheel sonder geit geschieden, dat de somme dan soo cleyn bedongen 
werde als mogelijck is. Wy menen oock goedt te wesen dat het contract wat 
langer van jaren gemaeckt werde. Dit dient door U. E. ten hove versocht ende 
vervolcht te werden. Wy hebben d’ heer ambassadeur gerecommandeert dat 
U. E. in sijn versoeck behulpsaem sy ende met alle dexteriteyt ende behen
dicheyt den dienst van de Compagnie voordere, soo vele doenlijck is, in ma- 
niere gelijck een ambassadeur ende publijck persoon betaemt.

Per nevensgaende instructie, d’ heer van Hasel nae Suratte medegegeven, 
sal U. E. sien hoe goetgevonden hebben, dat tot naerder ordre gene schepen 
meer van Suratte directelijck nae ’t vaderslant gesonden werden, maer belast 
hebben dat alle de zyde, indigo ende andere retouren, alrede in Suratte ge- 
reedt wesende ende die noch souden mogen becomen, metten eersten nae
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Rattavia seynden. Vinden ook niet geraden de zyde van Persia met een schip 
ofte twee, gelijck dit jaer met Bommel ende Weesp onderleydt is, buytens tijts ^ 
tot groot perijckel van des Compagnies rijcke retouren van Gamroiynae Su-}q. v 
ratte te doen brengen; derhalven sal U. E. hem niet verhaesten omnVedezyde 
na Gamron aff te brengen, maer de saecken daerna schicken dat des Compag
nies zyde in Gamron gebracht werden tegen de maenden December ende 
January, opdat met deselve vlote, die de coopmanschappen daer brengen, in 
retour weder naer Suratte keren ende neffens alle de Suratsche retouren in 
de maendt Marty vandaer met de vlote na Battavia gebracht werden, ten 
eynde dat alle retouren van gans India in de maendt October met een vlote 
van Battavia naer ’t vaderslandt mogen gaen, daeraen de Compagnie grooten 
dienst geschieden sal ende vele inconvenienten, soo wy verhopen, geweert 
sullen werden. U. 1. sal sich daernae reguleren.

Dewyle de coning van Persia een man is van hoogen ouderdom, welcke 
geen andere nacotnelingen heeft dan een jongeling, gelijck U. E. seydt, van 12 
a 13 jaren, sone van sijn oudste sone, ende oversulx te duchten is, den coning 
schielijck comende te overlijden, ’t rijck van Persia in een troubleuse consti
tutie soude mogen vervallen, recommanderen U.E., omme Compagnies ach
terdeel ende schade in sulcken gevalle soo veel mogelijck te voorcomen, by 
syne Majesteyt mede te versoecken, dat jaerlijcx partye syde op Compagnies 
costen van Spahan tot Gamron in voorraedt mochte ge voert werden, opdat 
ter aencomste onse schepen aldaer ten naesten by soodanigen partye syde 
souden mogen laden als cargasoen aenbrachten. Hierop dientsonderlinge ge
let ende alle mogelijcke industrie ende vlydt aengewendt te werden, ten eynde 
daertoe licentie becomen mogen, alsoo andersinsdes Compagnies rijcke mid
delen, by voorverhaelde indicent van ’s conings afflijvigheyt, groot gevaer in 
de landen van Persia souden loopen, welck by dit expedient gevoechlijck voor- 
gecomen can werden, sonder eenich hinder ofte naedeel aen syne Majesteyt.
D’ lieer ambassadeur hebben mede gerecommandeert, U. E. hiertoe soo vele 
mogelijck met alle behendicheyt te helpen.

Omme de groote oncosten ende lasten van Persia te soulagieren, gelyck 
mede tot styvinge van ’t weynich comptantderwaertsgaende, hebben wy aen 
den directeur van Hazel onder anderen mede belast in Suratte ter somme van 
10 a 12.000 realen van 8en in eenige grove waren, als te weten rijs, taback, gum
mi lacca, cattoen, indigo etc. (welke, na men ons bericht, in Gamron met 
advance comptant vercocht werden) te besteden ende met de vlote nae Persia 
te seynden. U. E. sy gerecommandeert voorsz. waren, becomendedeselve, ten 
meesten dienste van de Generale Compagnie soo haest doenlijck te benefi- 
tieren.

Aengaende de comptanten welcke d’heer ambassadeur gedurende sijn
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eygen onderhoudt, als andersints, mocht van noode hebben, sal U. E. hem 
uyt des Compagnies middelen aldaer verstrecken, goede reeckeninge daervan 
houden ende ’tcomptoir generael daarvoor belasten.

Actum in ’tCasteel Battavia, adv 18en July 1628.

80. — SURATTE.
AEN D! HEEfc MOUSABEECK, AMBASSADEUR DES CONINGS VAN PERSIA AEN 

DE HEEREN STATEN GENERAEL, PER DE SCHEPEN UTRECHT, ’T ZEE- 
PAERT\ BROUWERSHAVEN ENDE ’T JACHT NEGAPATNAM, 18 JULI 1628.

Welgebooren Heere. ’t Bovenstaende is copie van onse jongste aen syne 
E. nae de custe Choromandel geschreven, welcke wy hopen U.E. voor de re
ceptie deses wel sal sijn geworden.

Dese gaet omme t’accompagnieren syne E. goederen, welcke wy neffens 
de goederen van syne Mayesteyt van Persia in onse schepen, naer Suratte 
ende Persia gaende, hebben doen schepen. D’Almogende gelieve syne E. 
deselve in salvo te laten toecomen, gelijck mede syne E. met goede voorspoedt 
ende gesondtheyt naer een langduyrige reyse in Persia by den coning synen 
heere te laten verschynen.

De vereeringe welcke syne E. op sijn vertreck van hier naer Choromandel 
by den E. heer Gouverneur Generael gedaen is, gaet onder d’opsicht ende 
auspitie van sijn E. hier gelatene dienaers in ’t schip Utrecht mede.

Andermael recommanderen syne E. op ’t serieuste by den coningh synen 
heere verschynende, soodanige rapporten van sijn wedervaren gelieve te 
doen, daerdoor d’ onderlinge correspondentie tusschen syne Majcsteyt van 
Persia ende den staet der Vereenichde Nederlanden meer ende meer mach 
toenemen ende vermeerderen. Hiermede eyndigende, wenschen syneE. naer 
onse hertelyke groetenisse in de genadige protectie des Alderhoochsten.

In ’t Casteel Battavia, ady 18en July anno 1628.

I 81. — CHOROMANDEL.
AEN D'HEER MAKTEN ISBRANTSZ. PER ’T SCHIP ’T WAPEN VAN HOORN

18 JULI 1628.i:
Den 14en Juny passato hebben U. E. ’t schip de Cameel toegesonden ende 

daermede geschreven, als per nevensgaende copie blijckt, dat te voren 
Aracan om rijs gesonden hadden de fluyt Edam, ende dat U. E. voorsz. schip
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de Cameel soude senden om insgelijx vol rijs geladen te werden ende beyde 
met den eersten henvaerts te keeren.D’Almogende wil haer beyden geleyden.

Dese gaet met het schip 'ti^Wapen van Hoorn, welck derwaerts senden tot 
overvoer van de deden, diewy verhoopen voor dese quartieren soo vele ge- 
reet sult hebben als ten naesten .by voeren can. U. E. sy gerecommandeert 
’t selve schip soo haest, volladen met cleeden ende wat andersints gereet 
heeft, herwaerts te senden als mogelyken is. ’t Schip de Leeuwinne sullen 
mede met den eersten met alderleye goede sorteringe cleden, salpeter, indigo, 
catoene garen ende andersints voor ’t vaderslant verwachten; ’t en dient niet 
lange te tarderen, alsoo voornemen de vlote niet laeter dan ontrent hal ff a ul
timo October ten langsten naer ’t vaderslant af te vaerdigen, daerop U. E. 
gelieve verdacht te wesen^jé^t?

Ingevalle voor den ontfanck van desen partye cleden in ’t schip de Cameel 
gescheept waren, ende dat by den Raet geraetsaempst wert bevonden ’t selve 
schip voort aff te laden, in sulcken gevalle sal ’t Wapen van Hoorn in plaetse 
van de Cameel na Aracan om rijs gesonden dienen. U. E. sy gerecomman
deert te besorgen, dat d’ een off d’ ander neffens de fluyt Edam vol rijs beco- 
men, alsoo ons daerop verlaten sullen. Soo in Aracan rijs gebraecke, in sulc
ken gevalle dient die op de custe van Gingely ende/Orixia geprocureert. ’t 
Jacht den Harinck is van de borgers deser stede den 9eu deser mede van hier 
naer Aracan om rijs versonden, met ordre soo daer een Geentoffs off Moors 
schip redelijcx coop becomen conden, dat ’t selve mede nevens den Haring 
vol rijs herwaerts brengen. U. E; sy gerecommandeert haer de behulplijcke 
hant te bieden voor soo vele sonder prejuditie van de Compagnie geschieden 
can, ende haer des weerdich maecken.

Tsedert onsen jongsten sijn hier Godtloff van ’t vaderslant wel aengeco- 
men de schepen Prins Willem ende Nassonw, waerdoor verstaen, hoe de 
heeren Mayores nae de custe van Choromandel affgevaerdicht hadden de 
schepen de Vliegende Draeck, Vlielandt ende Der Schellingh, met ƒ250.000 
in contant ende coopmanschappen. De Vliegende Draeck is Godt beter’tmet 
’t schip Campen op de naelde van YVicht. verongeluckt. Van Cabo de Boa Es- 
perance heeft de commandeur Block Maertsz. in plaetse van de Vliegende 
Draeck ’t schip Wieringen met voorsz. jachten Vlielant ende Der Schelling 
nae de custe van Choromandel gesonden met de contanten ende gebergde 
coopmanschappen derwaerts gedestineert. Verhopen deselve voor den ont
fanck van desen aldaer wel gearriveert sullen wesen.

Van de contanten met voorsz. schepen Prins Willem ende Nassonw ont- 
fangen, hebben wy met de schepen Utrecht, ’t Seepaert% Brouwershaven ende 
’l jacht Negapatnam nae Suratte en Persia gesonden ƒ450.000 in gout endesii- 
ver, te weten ƒ350.000 voor Suratte ende ƒ 100.000 voor Persia. De resterende
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comptanten.by ’tcomptoir Batavia wesende, senden U. E. met voorsz. Wapen 
van Hoorn, bedragende nevens eenigecleenicheden daerby sijnde ƒ. . . -1) als 
per facture. U. E. sy gerecommandeert deselve, ende wat noch van ’t vaders- 
landt ende dese quartieren in wesen heeft, ten besten van de Generale Com
pagnie te besteden aen goede sortementen cleeden voor Battavia ende Neder- 
lant, gelijck mede aen goede gerafineerde salpeter, indigo ende cattoene gae- 
ren, volgens voorgaende ordre, ende ons alles soo spoedich herwaerts aen te 
schicken als doenlijck is. De Compagnie sal daeraen seer goeden dienst ge
schieden.

Met de voorsz. schepen is voor commandeur medegegaen, tot verlossinge 
van den directeur van den Broecke, den E. Jan van Haesel. U. E. sy gerecom
mandeert goede correspondentie met denselven te houden.

Voor ambassadeur van haere Ho. Mo. ende syne Excellentie aen den co- 
ninek van Persia is daermede voort gegaen de heer Jan Jansz. Smit.

Van ’t vaderlant sijn dagelijcx verwachtende de resterende schepen van de 
vlote van den commandeur Block Maertsz., te weten : Vlis sin gen, Ter Veer, 
Zeeburch ende Delffsliaven. Byaldien tijtlijck arriveren ende veel geit mede
brengen, verhoopen U. E. daervan mede goede partye toe te schicken. In ’t 
voorjaer 1628 souden van ’t vaderslant mede nae Batavia vertrecken vijff an- 
dere schepen, te weten Leyden, Tholen,\Sehiedam, ’t Wapen van Rotterdam 
ende ’t Wapen van Enckhuysen. D’Almogende wil haer alt’samen geleyden.

Met onse jongste hebben geadviseert hoe van meininge waeren U. E. be- 
neffens ’t Wapen van Hoorn noch toe te senden eenige goede deffensibele 
jachten omme ten dienste van de Compagnie tot affbreuck van den vyant 
ende andere noodige affayren te gebruyken, maer alsoo tsedert verstaen heb
ben hoe de jachten Wieringén^Vlielant ende Der Schelling nae Coromandel 
geseylt sijn, verhoopen dat daprmede wel waergenomen sal connen werden 
’t gene den dienst van de Compagnie soude mogen vereysschen. U. E. sal de
selve daer gebruycken ende alleene herwaerts senden die daer ondienstich sijn.

Met alle schepen sullen sooveele slaven verwachten als gevoechlijck voeren 
connen, wel te verstaen goede jonge lieden, soo manspersoonen als jongers, 
jonge vrouwen ende meyskens; maer sent ons geen oude, bedaechde lieden, 
alsoo gans ondienstich sijn ende niet veel goets daervan te verwachten is. De 
Bengaelse slaven met Brouwershaven gecomen, die seer aansienlijck waren, 
sijn hier meestal gestorven ende dat van de rode loop; veele daervan sijn oock 
door enckel luyheyt in ’t bos wechgelopen, alwaer eenige 
storven sijn ende oock eenige, die by geval gerescontreert wierden, gans uyt- 
gehongert wedergebracht sijn. Nae wij verstaen is dit gebreck soo seer onder
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de Tayoles niet gemeen. U. E. sy andermael serieuselijck gerecommandeert 
overal goede neersticheyt te laten doen omme goede jonge slaven van 10 a 20 
jaeren tebecomen. De Compagnie sal daeraen treffelijcken dienst geschieden; 
desulcke connen ons niet te veel toegesonden werden, maer de oude sijn al 
te halstarrich ende connen oock de verhanderingh van ’tclimaet niet wel ver
dragen.

De heeren Meesters adviseren ons met hare missiven van den 24 Septem
ber ende primo October 1627, met de jongste schepen ontfangen, hoeveel 
Guinese lywaten te cort ende te smal bevonden hebben, gelijck mede dat in 
verscheyden packen diverse deden te cort bevinden, gelijck blijckt per extract 
van haere nevensgaende missive. U. E. sy gerecommandeert, ordre te stellen 
dat in ’taenstaende beter gelet werde op den ontfanck ende ’t packen van de 
deden, gelijck mede dat al t’samen op hare behoorlijcke breete ende lengte 
gemaeckt worden. Beneffens de Guinese lywaten sult oock redelijcke quanti- 
teyt fyne lynwaten voor Nederlant herwaerts senden.

DeBengaelse ende Golcondaetse cleetjens gelden in ’tvaderslant niet meer 
dan op de Cust costen; de verhemelten gelden oock wevnich; de heeren Be- 
winthebberen begeren van dese sorteringe geene meer gesonden te hebben. 
U. E. sal haer ordre volgen ende diergelijcke geen meer senden.

De schepen Orangien, Gouden Leeuw ende Walcheren, van Suratte naer 
’t vaderslant varende, sijn 24 September 1627 in Portsmuyden aengecomen 
ende aldaer door ordre van syne Majesteyt van Engelant gearresteert.

In ’t Gasteel Battavia, ady I8cnjuly anno 1628.

82. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. WILLEM CUNNIGOM, VARENDE MET DE SCHEPEN GROOT 

MAUJtITlUS ENDE ZUYT EOLLANDT NAER SIAM, 18 JULI 1628.’)

Alsoo ’t laet op de tijdt is, sal U. E. alle mogelijeke naersticheytdoen omme 
op ’t alderspoedichste met de scheepen Groot Mauritius ende Zuyt Hollandt 
in Siam te comen.

Met lieff aldaer gecomen sijnde, sult dese onse nevensgaende met een cleene 
vereeringe aen Oya Berckelang overleveren ende syne E. aendienen hoe wy 
U. E. expres derwaerts seynden omme aen de coning synen heere over te 
leveren eene missive van sijn Vorstelijcke Genade den Prince van Orangien, 
met eene vereeringe, bestaende in de navolgende stucken, te weten: 1 mor-

‘) Van dox.c instructie is 
22 26. Het draagt den datum 2ö Juli 1628.

origineel bewaard in Kol. archief, aanwinsten n°. *10, fol.een
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Hoen met vergulde banden, I rondasse als voren met vergulde banden, 1 sijt- 
geweer met gout ingeleyt, 6 vergulde partisanen met fluwelestocken ; 2 pisto
len met ha er holsters, spanners ende crassers; 1 stuck Neerlants goude laecken 
lanck 19 ellen ; 1 stuck carmosijn root laecken ; 1 stuck geel laecken; 1 groote 
schoone spiegel met silver ingeleyt; versoeckende sijne E. gelieve te voorde- 

d’overleveringe metten eersten gedaen moge werden, ende soo haest 
sulx geschieden can, sal U. E. dese neffensgaende missive van syne Vorste- 
lijcke Genade met voorsz. goederen tot schenckagie aen syne Majesteyt van 
Siam met alle-behoorlijeke eerbiedinge ende solemniteyt na den maniere 
van den lande overleveren; daerbeneffens syne Majesteyt oock mondeling 
te bedaneken van alle vruntschappen, goede gunst ende faveur, die tot noch 
toe aen onse natie bethoont heeft, versoeckende in ’taenstaendealsoo gelieve 
te continueren: dat bereyt sullen sijn, d’selve met voorcomende occasie 
danckbaerlijck t’ erkennen. De brieff van sijn Excellentie sal U. E. in de Siam- 
sche ofte Maleysche spraeck doen translateren, nae den sin, voor sooveel 
eenichsins doenlijck is, met alle behoorlijeke complementos nae den maniere 

r van den lande,/
>>' - Soo gevra-

ren

H
; {

1

:cht werdt hoe d’ antwoorde op ’s conings brieff soo lange naer- 
gebleven is, sal U.E. de tardance in der bester voegen excuseren, als namen t- 
lijck dat de missive van syne Coninglyke Majesteyt met den heer Generael 
Coen selffs naer Nederlandt gegaen is’ende door syne Excellentie sal[iger] 
gedachte, Mauritius van Nassouw, Prince van Orangien, ordre gegeven was, 
dat de heer Generael Coen d’antwoorde aen syne Coninglyke Majesteyt weder 
medenemen soude. Ondertusschen is syne Excellentie Mauritius van Nas
souw in den Heere gerust, syne Excellenties broeder Frederick Henrick van 
Nassouw in desselfs plaetse als Prince van Orangien gesuccedeert, d’heer 
Generael oock doodtlijck cranck geworden, ende verscheyden saecken van 
emportantie voorgecomen, waerdoor syne E. niet eerder van Nederlant heeft 
connen vertrecken; doch byaldien nae de tardance niet gevraecht wierde, 
menen wy niet noodich te wesen dat U. E. dese excuse doen.

D’ overleveringe van voorsz. missive ende presenten met alle behoorlijeke 
complementen gedaen ende ’tgene daer voorder aen dependeert verricht 
sijnde, sal U. E. van sijn Majesteyt niet anders versoecken dan licentie, omme 
de schepen metten eersten vol te mogen laden, met rijs, eenich sapanhout, 
balcken ende wat andersints ten dienste van de Compagnie geraedtsaemstsy.

Te sijnder tijt sal U. E. met alle eerbiedinge weder affscheyt van syne Ma
jesteyt nemen ende met des Compagnies schepen, al haer voick ende restan
ten weder herwaerts keeren, sonder ander voick in Siam te laten dan alleen 
een bequaem assistent, met noch een adjunct tot hem ende sooveel geldt als 
voor een jaer tot haer onderhoudt van noode hebben, ende meer niet.
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\Niettegenstaende gissinge maecken, dat de Compagnie noch een goedt 

capitael in Siam heeft, seynden.met dese schepen derwaerts 3000 realen 
swaerte in Japansch silver met eenige coopmanschappen, ten eyndedat U. E. 
des Compagnies profijt dies te beter soudet mogen voorderen in ’t gene voor 
soude mogen vallen.

Vooreerst sal U. E. tot retour voor Battavia doen coopen te weten omtrent 
2000 picol sapanhout; 50 balcken, lang 30 a 36 voeten, dick 15 a 18 duym;' 
400 potten coques oly; voorder sooveel rijs als de schepen Mauritius, Zuyt 
Hollandt ende de Vrede, \ welck wy menen van Japan daer comen sal, laden 
connen.

Doch ingevalle partye sware peper tot goeden prijs in Siam te becomen 
ware, sult daeraen soovele mogen besteden als ’t capitael boven de rijs, welck 
de schepen laden connen, verstrecken can.

Soo eenige van de beste benzuin tot goeden prijs becomen condt, sult daer- 
van 80 a 100 picol, gelijck mede omtrent 100 picol gummi lacca, voor Suratte 
ende Persia coopen.

Eenige Chineesche waren aldaergoedtcoop te becomen sijnde, sult’t overige 
geldt daeraen besteden.

’t Gene, gelijck voren geseyt is, niet besteedt werden can, sal U. E. in goudt 
ofte silver nae Battavia brengen, sonder eenich capitael ofte oock uytstaende 
schulden in Siam te laten.

:

:
'

>

Om verscheyden reden, die onnoodich achten hier te verhalen, hebben wy 
goetgevonden den handel met hertevellen ende sapanhout van Siam op Japan 
naer te laten, totdat weder anders sullen resolveren. Derhalven hebben ordre 
gegeven, dat tot dien eynde geen capitael van Japan nae Siam werde geson- 
den, ende sal U. E. alle des Compagnies middelen, in Siam sijnde, intijts in- 
trecken ende ons deselve toeschicken, in maniere gelijck voren hebben geseyt, 
soo haest doenlijck is.

Den coopman Adriaen de Marees sal U. E. ordre geven dat met al sijn ge-

\\

'
:

selschap herwaerts come met sulcken schip ofte schepen, als geraden vin
den sult, de meublen van den huyse ten besten van de Compagnie benefi- 
tierende; op U verlreck alleen in Siam latende, gelijck voren hebben geseydt, 
een bequaem assistent met een adjunct, met sooveel geldt als voor een jaer 
tot onderhout behoeven, ende dat omme de vruntschap ende goede corres
pondentie met syne Majesteyt van Siam t’onderhouden.

Des conings officieren sal U. E. aendienen, soo gevraecht werdt, waeromme 
al ons volck ende capitael intrecken, dat het geschiet vermits de profyten 
cleen sijn, welck met de hertevellen op Japan vallen, ende daertegen de moey- 
ten ende periculen

:
groot, gelijck lange jaren tot groot naedeel met verlies 

volck, schepen ende goederen ervaren hebben; doch datd’E. heer Gene- iseer
van

!
!
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rael op Siam jaerlijcx van meyningc is, den handel van Battavia metscheepen 
te continueren.

Alsoo wy door geintercipieerde brieven sekerlijck bericht sijn, dat eenige 
grooten van naem in Siam voor souden hebben, de vaert naer Malacca met 
joncquen te frequenteren, ende alsoo onse erffvyanden met toevoer van rijs 
ende provisien testyven, sy U. E. gerecommandeert de grooten, daermede gin
ter spraecke comt, ofte oock by voorvallende occasie den coning selffs, met 
alle beleeftheyt ende heusche mine te versoecken, dat doch gelieve de per- 
soonen welcke, als vooren geseydt, naer Mallacca tenderen mochten, daervan 
te diverteren ende ter contrarien te persuaderen, dat met hunne joncquen 
ende goederen naer Battavia comen, alwaer met alle civiel ende accommo- 
dabel tractement bejegent sullen werden, goede profyten genieten ende met 
goedt contentement van daer sullen scheyden; daerby voegende, ingevalle 
evenwel nae Malacca gingen ende oversulx eenige joncken by onse schepen 
mochten aengetast werden, dat syne Majesteyt ’tselve niet qualijck gelieve te 
nemen, alsoo geensins gedoogen mogen, onse vyanden met toevoer souden 
gestijft werden.

Byaldien U. E. eenige dachten mochten voorcomen van de miscomporte- 
menten ende ergerlijcke procedures welcke eenige van onse natie, syne Ma- 
jesteyts landt frequenterende, aldaersouden gepleecht mogen hebben, sy U.E. 
mede gerecommandeert ’t misnoegen, soo daerover eenich geschept mocht 
wesen, met alle beleeftheyt te mitigeren ende wech te nemen, versoeckende 
’tselve niet onse natie in ’t generael, maer ’t particulier onverstandt en 
hebbelijckheyt dergene die daer[aen] schuldich sijn, geimputeert ende toe
geschreven mach werden, daerby voegende den E. heer Generael, van de 
gelegentheyt der misusen geinformeert vvesende, niet naelaten sal aen de 
rechtschuldige in alle billickheyt soodanigen straffe te statueren, als syne E. 
naer exigentie van saecken bevinden sal te behooren.

Als vooren geseyt sal U. E. op sijn vertreck geen volck in Siam meer laten, 
als een bequaem assistent met een adjunct; tegenwoordich leyt daer eene 
Joost Schouten, daervan tot noch toe niet dan alles goets hebben 
heeft daer oock een ruymen tijt gecontinueert, want daer redelijcke expe 
rientie heeft becomen. U. E. sal denselven met ad vijs van den Raedt ende be- 
vindingh van saecken daer mogen laten.

U. E. sal desen Schouten, ofte die geraden vint in Siam te laten, op ’t hooch- 
ste recommanderen ende bevelen, dat, als wanneer U. E. vertrocken sal 
niet nalaten ons by alle volgende gelegentheyt, ’t sy dan met jonquen, 
lieden vaertuych off andere, t’ adviseren van ’t gene aldaer passeert. De Com
pagnie sal daeraen dienst geschieden. Belast hun dan op ’t serieuste, dat hier- 
inne niet versuymen, opdat wy dienaengaende hier contement becomen.

(
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. Andermael recommanderen U. E. geen comptanten noch uytstaande schul
den in Siam te laten, maer besteedt t’ uwer aencomste alles in de geeyste 
retouren ; op de getrocken coopmanschappen, die aldaer noch souden mogen 
onvercochtsijn, sal U.E. debehoorlijckeadvanceprocureren; d’ongetrockene 
helpt die aen den man ten besten dat cundt, al waer’toock geit om geit, liever 
als die terugge te brengen.

Per ’t schip de Vreede hebben nae Siam den 23c" Maev passato gesonden 
142 picol cleyne Jambische peper, ende nae verstaen heeft den coopman de 
Marees aldaer van de rheeders van de fluyte Gorcum noch partye lichte peper 
in betalinge van rijs aengenomen ; byaldien eenige derselvernoch onvercocht 
is, doet debvoir om die te benefitieren ende aen den man te helpen, al waer 
’t oock met schade, als ’t niet anders wesen can. Licht de hant daermede 
ende maeckt die voor U vertreck te vercoopen ofte vermangelen; herwaert 
dient die niet gebracht; moet in Siam verhandelt werden.

Tot een monster senden nu mede een casken met clatergoudt. Voor desen 
is dat in Siam wel getrocken ende met goet proffijt vercocht geweest. Benefi- 
tieert het ten besten, ende soo ’t niet van der hant wil, brengt het terugge.

Byaldien de roode chalos, daervan een pack tot monster met de Vreede 
gesonden hebben, in Siam niet verbetert sijn, cunt die al mede weder her- 
waerts brengen.

Eenige Spangiaerden, Portugiesen ende alle andere onse vyanden in zee 
bejegenende, sult alle mogelyke affbreuck doen, haer goederen onder be- 
hoorlijcken inventaris overnemen ende U van ’t volck wel verseeckeren, om 
die t’ sijnder tijt herwaerts te brengen.

Van eenich vyants vaertuych te vervolgen, sult geen tijdtsoeck brengen. 
U scheepen sijn daertoe oock niet bequaem. [Recommanderen U] alsvooren 
U reyse recht door zee op ’t spoedichste nae Zyam te bevoorderen.

Op de bare van Siam gecomen sijnde, sal U. E. ordre stellen, dat gedurende 
de schepen aldaer in laeding liggen, gestadich op haer hoede sijn ende goede 
wacht houden, opdat hun geen onverwacht ongeluck overcome, ende past 
altijt meester van Compagnies scheepen te blyven.

Om disordre ende confusie voor te comen ende opdatter in alle voorvallende 
saecken belangende de voordernisse van Compagnies affairen behoorlijck 
mach werden gedisponneert, hebben wy goetgevonden, gelijck wy bij desen 
goetvinden, den E. Willem Cunnigom ’t oppergesach soo wel over dese twee 
schepen als de directie van ’t comptoir in Ziam, mitsgaders de convocatie van 
den Raedt ende de preseance in denselven te bevelen, daernae een yeder, 
wegen de Generale Compagnie in Siam residerende ende op de schepen 
Mauritius ende Zuyt Hollcindt varende, sich [sal] hebben te reguleren.

Actum in ’t Castcel Battavia, ady lÖJuly 1628.
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Li.
i: 83. — SIAM.

AEN DEN COOPMAN ADRIAEN DE MAREES PER GROOT MAURITIUS 
ENDE ZUYT HOLLANDT, IS JULI 1628.

TÜ
i !

De nefifensgaende is copie van onsen jongsten aen U. 1. per ’t schip de 
Vrede in dato 23 May passato geschreven. Tsedert is ons wel geworden U. 1. 
missive per ’t schip de Cameel in dato ultimo February passato, daermede den 
standt ende gelegenthevt van Compagnies affairen in Siam verstaen hebben.

Dese gaet met de schepen Mauritius ende Zuydt Hollant, daermede goet- 
gevonden hebben als onsen gesant met de brieff ende geschencken van den 
Prince van Orangien aen syne Majesteyt van Siam aff te vaerdigen de per
soon van Willem Cunnigom. U. 1. sy bevolen desselffs — *) aen den coninck 
ende grooten sooveel mogelijck te helpen bevorderen, ten eynde d’ overleve- 
ringe van d’een ende d’ander metten eersten mach geschieden.

By medegegeven instructie aen gemelten Cunnigom sal U. 1. sien, wat 
cargasoen met gemelte schepen derwaerts sijn sevndende, niettegenstaende 
noch een redelijck capitael onder U. 1. was berustende. U. 1. sy bevolen soo 
’t gene nu seynden als van oudts daer sijnde, in soodanige waren ende coop- 
manschappen, als by voorsz. instructie gelast hebben, op ’t spoedichste te 
helpen omsetten, ende ’t geene niet besteet can werden in goudt ende silver 
te retourneren.

By voorverhaelde instructie sal U. 1. mede sien hoe wy ordre gegeven heb
ben dat U. 1. neffens sijn geselschap met dese schepen herwaerts comen sult, 
soo haest d' een ende d’ander, in onse instructie gementioneert, sal wesen ver
richt; derhalven U. 1. gelasten alle mogelijeke vlijt aen te wenden, ten eynde 
ons uytstaende capitael aldaer metten eersten ingetrocken ende soodanich 
als vooren geseydt geemployeert ende besteedt werde. Tot continuatie van 
vruntschap ende correspondentie met syne Majesteit van Siam hebben goet- 
gevonden dat daer sal gelaten werden een habil ende bequaem assistent met 
een adjunct tot hem, sonder haer meer in handen te laten als tot een jaer on
derhoudt van noode sy. Dese onse ordre ende ’t gene U voorder by gemelten 
Cunnigom uyt onsen name sal werden belast, begeren dat U. 1. sonder excep
tie ofte tergiversatie alsoo naercomen ende achtervolgen sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady IS July 1628.
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84. ~ SIAM.
AEN OYA BERCKELANGH PER DE SCHEPEN GROOT MAURITIUSENDE 

ZUYT HOLLANDT, IS JULI 1628.

Jan Pieterszen Coen, Gouverneur Generael wegen de Staet der Vereenichde 
Nederlanden in India, wenscht U. E. Grootmogende HeerTjancroa Bercke- 
langh sijnen groet. Alsoo wy met de jongst aengecomene schepen onser vlote 
(welcke wy U. E. voor desen hebben laten weten noch achter waren) becomen 
hebben de rariteyten, die wy voor syne Majesteyt van Siam daermede noch 
waren verwachtende, hebben niet willen nalaten den brïeffendegeschencken 
van syne Vorstelijcke Genade den Prince van Orangien aen syne Conink- 
lijcke Majesteyt op ’tspoedichste voort teseynden, ende dienvolgende tot 
cl’ overleveringh van dien aen gemelte syne Majesteyt als onsen expressen 
gesant den persoon van de E. Willem Cunnigom, brenger deses, te commit
teren. U. E. gelieve denselven in ’tacces by den coninck, gelijck mede in alles 
wat tot uytvoering sijnder commissie, desen raeckende, dienstich mochte 
sijn, favorabel te wesen ende de helpende handt gunstich te bieden.

Insonderheyt willen U. E. gedienstelijck versocht hebben, de saecke ten 
liove soo te beleggen, dat d’overleveringe des brieffs ende geschencken aen 
syne Majesteyt metten eersten mach geschieden, gelijck mede ’tversoeck 
welck d’onse aen den coning te doen hebben tot bevoorderinge der affairen 
daertoe voorder uytgesonden sijn, soo te faciliteren, dat een spoedige de- 
pesche erlangen mogen, waeraen ons sonderlinge vruntschap geschieden sal.

In teecken van dien seynden U. E. bij desen 10 ellen roodt laecken; 2 picol 
sandelhout. Syne E. gelieve ’t selve in dancke t* accepteren.

Actum in ’t Gasteel Battavia, adv 18 July 1628.
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85. — CHOROMANDEL.
AEN DEN GOUVERNEUR HARTEN ISBRANTSZ. PER ’T JACHT DE 

NIEUWIOHEYT, Li AUG. 1628.

De nevensgaende sijn copien van onse jongsten in dato 14Junyende 18 
July per de schepen de Camcelende ’t Wapen van Hoorn aen U. E. geschreven, 
wclckers inhouden by desen alsnoch confirmeren.

Tsedert is hier Godtloff op 8tc" deser wel aengecomen ’t jacht Grootenbroeck> 
geladen met diversche sorteringe cleeden endeeenigeslaven, incoops Oosten
de ƒ 122.333 — 6 — 8, daervan de bevindinge naer desen geadvyseert werden 
sal. Al te weynich packen goelangs sijn daermedegecomen. U. E. sy gerecom-
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mandeert extraordinarie naersticheyt te laten doen, datdaervan goede quan- 
titevt met de volgende schepen werde gesonden. De Compagnie sal daeraen 
goeden dienst geschieden, alsoo een sorteringe is, die veel getrocken werdt 
ende in dese quartieren goede advance gheeft. Met voorsz. jacht hebben wel 
ontfangen U. E. missiven van den 8cn ende I0cn Juny, met de brieven van den 
directeur van den Broecke van Suratte dato primo Maey ende van de cooplie- 
denvanMasilipatnam van22cnJunypassato, waerdoorverstaen hebben wat tse- 
dert ’t voorgaende schryvens in die quartieren gepasseert is; ende alsoo onder 
anderen vernemen dat U. E. niet genegen is ’t schip de Leeuwinne van de 
Guste naer Battavia te seynden voordat geheel volladen is met waren voor 
Europa dienstich, ende dat sulcx naer ’t schryven van de cooplieden van Ma- 
silipatnam niet eer sal connen geschieden dan October aenstaende, sulcx dat 
voorsz. schip alsdan nootlijck vandaer alleen naer 't vaderslantsoude moeten 
gaen, recht tegen onse expresse ordre ende d’intentie van d’ heeren Meesters, 
soo is ’t dat wy goetgevonden hebben dit jacht de Nieuwicheyt met dese ad- 
vysen expres op ’t alderspoedichste U. E. toe te seynden, met ordre dat U. E. 
dadelijck op den ontfanck van dese voorsz. schip de Leeuwinne nae Battavia 
seynde, soo ’t niet alrede gedaen is, met sulcke goederen, als voor Nederlandt 
gereedt sijt hebbende, opdat de vaderlandtsche vlote hier beloopen mach 
ende met deselve in compagnie nae Nederlandt gesonden werde, alsoo niet 
geraden is dat alleen e vare, sijnde ’t perijckel op onselanden van de vyanden 
ende geveynsde vrunden al te groot, gelijck voordesen geadvyseert hebben.

Soo de Leeuwinne niet volladen is met Nederlandtsche waren, snit daerby 
voegen alsulcke deden als voor Battavia gereet sijt hebbende, ende soo die 
met andere jachten versonden waren, sult de Leeuwinne evenwel herwaerts 
seynden met sulcx inne heeft, ’t Gene aen desselffs lading gebreeckt, sal hier 
wel gesuppleert werden. Weest hierinne niet nalatich, opdat de Compagnie 
geen meerder ondienst geschiedt ende de vlote niet te vergeeffs opgehouden 
werde.

’t Is een groot misverstant dat U. E. niet genegen is ’t schip de Leeuwinne 
nae Battavia te seynden dan alleen volladen met Nederlandtsche waren, alsoo 
de Compagnie seer goeden dienst geschieden soude byaldien ’t selve schip 
tijdtlijck vandaer herwaerts werde gesonden met suicken last als gereet sijt 
hebbende. De goederen weJcke Grootcnbroeck nu gebracht heeft, soude de 
Leeuwinne mede wel hebben connen brengen, ende ’t gene aen sijn last voor 
Nederlandt soude mogen gebreken, can hier al tij t met peper oft andere waren 
gesuppleert werden, sulcx dat voorsz. schip in dier voegen seeckerlijck in 
compagnie van andere retourschepen soude connen varen, daer ’t anders in 
twyffel soude sijn off het deselve in Battavia off aen Cabo de Boa Esperancq 
beseylen soude.
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De tijdtlijcke comste van de Lceuwinnc was hier oock noodich, omme d’ an
dere scheepen met salpeter ende indigo te stvven, alsoo geen raedt weeten 
om ballast te becomen, ende de schepen nu met geschut moeten ballasten.

U. E. sal geen vygertouwen meer doen maecken, ende die alrede heeft, 
connen hier oock wel missen, alsoo tegenwoordich van grove cabels wel ver- 
sien sijn.

’t Jacht van Jan Buys met 30 slaven van Arracan hebben hier niet vernomen.
’t Is ons leedt dat de cruyssende jachten omtrent Ceylon op den vyant niet 

verricht hebben, maerdat ter contrarie door ’t jacht Grootenbrocck een Moorsch 
schip van Suratte aengehaelt ende tot Paliacatte gebracht is, gelijck mede dat 
noch twee andere van d’ onse bejegent ende aengerandt sijn, daerover den 
directeur van den Broecke becommert is, des Compagnies volck in Suratte 
groote moeyten ende in hare negotie groote hinder ende schade aengedaen 
werden sal, jae oock soo dese schepen quamen te verongelucken o ff dat van 
de Portugiesen genomen wierden, dat de schadedeNederlandtscheCompag- 
niesouden doen betalen. Dewyle ’taengehaeldeschip door U.E.onbeschadicht 
gerelascheert is, ende d’ andere twee met d’ oliphanten voorby Masilipatnam 
nae Bengale geloopen sijn sonder d’ onse bejegent te hebben, hoopen wy dat 
des Compagnies volck ende goederen in Suratte ongemoeyt sullen blyven. 
U. E. sy gerecommandeert in ’t aenstaende soo goeden ende claren ordre 
aen d’ onse te geven, dat diergelijcke faulte niet meer begaen. ’t Is noch beter, 
als de rechte mate niet connen treffen, dat onvrve Moorsche schepen laten 
passeeren, dan, op den name van onvrye, vrye aentasten, ofte desulcke die 
tlniys hooren ter plaetsen daer de Compagnie groote capitalen heeft.

Insgelijcsx recommanderen U. E. aen den directeur van den Broecke, soo 
’t niet gedaen is, alsulcke bescheyden te seynden, daermede in Suratte vol- 
comentlijck bethoont mach werden hoe hare schepen van d’ onse niet be- 
schadicht sijn. Hebben sy ongemack geleden, ’t is haer eygen schuit dat geen 
pas van den directeur van den Broecke medenamen.

Aengaende ’t Portugiesche fregat, door ’t schip de Leeuwinnc omtrent Tran- 
gabary aengehaelt met omtrent 7000 pondt suycker, 50 corge geheel groff 
porceleyn, wat root hout ende 120 heel slechte plancken, welck de Denen van 
’t fort Trangabary reclameren (onderstaende de Portugiesen als haer vrinden 
te pretexteren), U. E. sal dit fregat ende de weynige goederen by provisie 
houden, voor de Compagnie gebruycken ende de Denen aenseggen, soo sy 
menen dat haer ongelijck gedaen werdt, dat hare actie ende recht in Battavia 
gelieven te verthoonen ende vervolgen. Haer sal aldaergoedt bescheyt gege
ven ende recht gedaen werden.

Met onse jongste is geadvyseert, hoe ’t schip de Vliegende Draeck op de 
naelde van Wicht verongeluckt is. Het goudt dat daermede nae de Custe ge-
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destineert was, is door den commandeur Block Martensz. van Cabo de Boa 
Esperance met eenige weynige geberchde goederen nae Paliacatte gesonden 
met de jachten Wieringen ende Der Schelling. Verhopen dat voor den ont- 
fang van desen [by] U. E. sullen sijn gearriveert.

Tsedertonsejongsten hebben dooreen Engelsche jacht genaemt de Duyve 
Cabo de Boa Esperance ontfangen eene missive geteeckent door den 

coopman ende schipper van ’t schip Schiedam dato primo Juny passato, waer- 
mede ons advyseren dat door de heeren Bewinthebberen in plaetse van de 
verongeluckte Vliegende Draeck in haeste uytgesonden sijn met ƒ 200.000 

goudt met ordre daermede recht door naer de custe Choromandel te 
seylen. Verhopen dat voor den ontfangh van desen mede by U. E. sal wesen 
gearriveert, dat Godt geve. Soo sal de Custe dit jaer weder opnieuws van een 
treffelijck capitael versien wesen, als namentlijck omtrent ƒ638.000 te weeten: 
ƒ200.000 in goudt met Wieringen, f 200.000 dito met Schiedam, f 88.000 
dito met ’t Wapcnvan Hoorn ende omtrent ƒ 150.000 aen coopmanschappen, 
Japansch silver ende coper, met ’t schip de Cameel gesonden. U. E. sy gere- 
commandeert daervan vooreerst te versorgen den eysch van alderhande goede 
sorteringe deden voor Battavia, Molucquen, Amboyna, Banda ende andere 
quartieren van India, ende daernae ’t resterende capitael te besteden aen de 
geeyschte retouren voor Nederlandt, te weeten Guineesche lywaten, cattoene 
garen, goede indigo, gerafineerden salpeter ende fyne lywaten, volgens nef- 
fensgaende eysch der Vergaderinge van de Seventhiene.

Alsoo wy meynen, dat het schip Schiedam op de custe Choromandel wel 
gemist can werden, sullen ’t selve metten eersten hier mede verwachten, ge
laden met sulx als ’t selve metten eersten laden condt, te weten groote quan- 
titeyt geraffineerde salpeter, deden ende indigo voor Nederlandt, als alderleye 
cleeden voor Battavia, ende daerbeneffens sooveel rijs als vorder laden can.

Weest niet versuymich ons goede quantité rijs toe teseynden voor sooveel 
doenlijck is, alsoo ons daerop verlaten, dewyle uyt des Matarams landt gans 
geen toevoer becomen, doch verhopen van Siam ende Cambodja mede goede 
assistentie becomen sullen.

Van hier noch Nederlandt heeft U. E. dit jaer geen ander capitael te 
wachten.

Met de schepen Utrecht, ’t Gulden Zeepaert, BroinversJiaven ende ’t jacht 
Negapatman is d’heer Jan van Hazel gegaen om den directeur van den Broeck 
te verlossen, ende in comptant hebben daermede gesonden te weten 
Persia ƒ 100.000 ende voor Suratte ƒ350.000 met eenige coopmanschappen, 
ende alsoo tsedert van ’t vaderlant Godt loff hier wel aengecomen sijn de 
schepen Der Vere, Vlissingen, Delffshaven ende ’t jacht Zceburgh, daermede 
een redelijck somme comptant hebben becomen, hebben wy goedtgevonden
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’t jacht Zeeburgh de vlote nae Zuratte nae te seynden met omtrent /200.000 
aen rijcxdaelders ende leeuwendaelders, welcke jacht alsnu medeseylreedtis.

Hiernevens gaet een originele missive mitsgaders de copien van de voor- 
gaende brieven met de vlote aen d’ onse in Suratte geschreven, U.E. sygere- 
commandeert deselve over landt op ’tspoedichste voort te seynden, opdatse 
aldaer tijdtlijck weten mogen ’t jacht Zeeburch met sulcke somma als geseydt 
is, dervvaerts op comende wege is, ende ordre stellen mogen met sulcke sche
pen als daer byderhandt hebben, ’t selve voor eenige vyants macht op de 
custe van India mach geprotegeert ende ter gedestineerder plaetse in salvo 
gebracht werden.

By inspectie der rekeninge van ongelden op de cust Choromandel dit jaer 
gevallen, bevinden deselve soo in fortificatie, betalinge van de vrygevende 
persoonen als andersins, vry wat te excederen. U. E. sy gerecommandeert 
gene oncosten te maecken als die noodich gedaen dienen, ende deselve soo 
te reguleren ende matigen, dat de winsten van den handel aen deselve niet 
geconsumeert werden, maer de Generaele Compagnie ’t soulaes van de wel-, 
geschikte mesnagie mach gevoelen. Onder anderen sien wy oock dat aen 
eenige vrygegevene personen een notabele somme tot haer affbetalinge uvt- 
gegeven is. Wy recommanderen U. E. van gelijcken ’t selve in ’t aenstaende 
naer te laten ende geene persoonen meer vry te geven, welcke een mercke- 
lyke somme aen de Compagnie te goede hebben. Byaldien, gelijck het schijnt, 
aldaer eenige gequalificeerde persoonen sijn, welcke haere vrydom versoe- 
ken,sultdeselve naer Battavia aen ons renvoyeren omme alhier ’tselve te voor
deren. Dese onse ordre gelasten U. E. preciselijck nae te comen ende gene 
sulcke persoonen, als geseyt is, meer vry te geven, maerdecomptanten, welcke 
soo van hier als ’t vaderslant U. E. toegeschickt werden, alt’samen in Euro- 
pische retouren, gelijck mede voor dese Zuyderquartieren, te employeren. Dit 
bevelen U. E. sonder eenige exceptie alsoo t’ achtervolgen ende nae te comen.

Andermael gaen hierneffens d’extracten uyt der heeren Bewinthebberen 
missiven nopende de cortheyt ende smalheyt, welcke haere E. in de Guinee- 
sche lywaten bevinden, gelijck mede in ’t minder getal van cleeden in de 
packen als deselve in facture gestelt werden. U.E. sy gerecommandeert, alle 
mogelijcke naersticheyt in toecomende aen te wenden, ten eynde defrauden 
in d'een ende d’ander niet meer gebeuren, ende de Generale Compagnie 
voor schaden soo veel mogelijck verboet werde.

De Denen sijn met een schip in Japara,geweest ende met een ander iij Ma- 
casser, van waer ons uyt de quartieren van Amboyna wederom eenige nage
len ontrocken ende onse vyanden met cruydt geassisteert hebben, gelijck 
d’Engelschen oock doen. Haer cleeden verstaen wy seer goeden coop ver- 
coopen, waerdoor ons groote schade in den handel aendoen. In ’t gaen ende
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5 keeren sijn soo verre t’ zeewaert Battavia ende Bantam gepasseert, dat van 

onse schepen niet gesien sijn. U. E. sy gerecommandeert nae den standt van 
de Denen ende haren handel soo naeujve te doen vernemen, als doenlijck is, 
ende ons met alle gelegent[heyt] pertinentelijck te advyseren wat daervan 
verstaen cont. Nae ons van Nederlandt geadvyseert werdt, hebben de Denen 
van hare principalen geen secours te verwachten. Soo ’t gevicle dat sy van 
Trangabarv vertrocken ende die plaetse verlieten, sal U. E. sien deselve van 
den Nayck te becomen, ’tsy in coop off contractatie, nae best verdragen condt; 
volck van des Compagnies wegen aldaer leggende.

By aldien U. E. van ’t capitael, welcke soo van Nederlandt als Battavia dit 
jaer nae de custe Choromandel gesonden is, vets conde missen, sal U. E. in 
sulcken gevalle daervan aen d’onse in Suratte ende Agra metten eersten 
advijs geven, ten eynde by deselve vandaer op Masilipatnam off Paliacatte 
getrocken mach werden soo vele de Custe derven can, om ’tselve in retouren 
voor Nederlandt te besteden.

Achtervolgende der heeren Mayores eysch hierneffens gaende recomman
deren ende gelasten U. E. sorge te dragen, dat groote quantité Bengaelsche 
zuyckeren geprocureert werden, alsoo buyten twijffel aen deselve in Neder
landt gedurende de troubleuse constitutie op de custe van Brasilien, gelijck 
mede in Parsïa, goede proffyten sijn te doen. ’t Sal noodich wesen [dat by] U. E. 
een expres schip ofte jacht, welck daer best gemist sal connen werden, met 
soodanigen cargasoen als tot desselffs ladinge noodich sy, derwaerts metten 
eersten gesonden werde; weest hierinne niet versuymich, alsoo hare E. 't 
selve op ’t hoochste sijn recommanderende.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 11 August}* anno 1628.
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86. — MASILIPATNAM.
AEN DE OPPERCOOPLIEDEN HARTEN VAN ROSSEN ENDE BA RENT PIETERZ. 

PER ’T JACHT DE NIEUWICHEYT11 AUG. 1628.

*
f; ■

til: De nevensgaende is copie van onse jongste aen U. E. geschreven, wekkers 
inhoude by desen alsnoch confirmeren.

Tsedert is ons per ’t jacht Grootenbroeck wel geworden U. E. aengenamein 
dato 22en Juny passato, daerby ongeerne verstaen hebben de vexatien ende 
monopolische procedures van den Moorsen gouverneur, welcke aldaer noch 
meer ende meer continueren, sulx dat den Moorsen gouverneur alleen
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haer weder naer sijn welgevallen afgedrongen werden, dat seer weynich ver
scheelt off de Moorsche gouverneur des Compagnies geit uyt hare cassen 
name. Wy hoopen dat de Mooren dese vexatien eens naerlaten ende tot 
beter kennisse komen sullen ; soo niet, sullen selffs reparatie moeten soecken. 
Ondertusschen sullen U. E. hem reguleren nae d' ordre, welck op onse advysen 
van d’ heer Marten Ysbrantsz. becomen sult, waertoe ons gedraegen.

De bevindinge van de goederen, in ’t jacht Grotenbroeck gescheept, sal U. 
E. nae desen geadvyseert werden.

Van ’t vaderslant sijn nae de cust Choromandel gesonden te weten/200.000 
aen goudt met ’t jacht Wieringen, andere ƒ200.000 aen gout met ’t schip 
Schiedam, ƒ 88.000 aen goudt met ’t Wapen van Hoorn, ende te voren met de 
Cameel de waerdy van ƒ150.000 aen Japansch coper, silver ende weynige 
coopmanschappen, dat te samen een goede somme bedraecht. U. E. sy gere- 
commandeert ende bevolen, gemelte capitael, voor sooveel U. E. daeraen 
langt, ten besten van de Generale Compagnie op ’t spoedichste sien te bene- 
fitieren ende in alderhande goede sorteringe deden om te setten.

Hierneffens gaen dry extracten uyt der Heeren Bewinthebberen missiven, 
nopende de cortheyt ende smalheyt welcke hare E. in de Guinesche lywaten 
bevinden, gelijck mede in ’t minder getal van cleeden in de packen, als deselve 
in facturegestelt werden. U. E. sy mede gerecommandeert ende bevolen, alle 
mogelyke neersticheyt aen te wenden, ten eynde in toecomende de frauden 
in d’een ende d’ander niet meer gebeuren mogen, ende de Generale Compag
nie voor schade soo veel mogelijck verboet werde.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 11 August}’ 1628.
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87. — ORDRE
VOOR D’ OVERHOOFFDEN VAN 'T JACHT DE NIE UW IC HE Y T, VARENDE 

NA DE GUSTE CHOROMANDEL, 11 AUG. 1G28.

Alsoo wv goetgevonden hebben dit jacht de Nteuwicheyt met noodige 
advysen expresselijck naer de custe Choromandel aff te vaerdigen, werdt 
mits desen aen d’overhooffden van ’tselve geordonneert, haer geïntendeerde 
voyagie derwaerts in den name Godes desen aenstaende morgenstondt aen 
te vangen, ende de Strate Sunda gepasseert sijnde, haren cours alsdan der
waerts Westwaarts aen te stellen, soolange tot dat de lengde van ’teylandt 
Ceylon ruymingeseylthebben, als wanneer Noordtwaerts over sullen steecken 
op Ceylon aen, trachtende soo hooch de Cust aen te doen, dat Paliacatte ruym 
beseylen connen, sonder eenige tijdt te versuymen met voordeel op de vyandt
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.\ i te soecken, maer wel toe te sien dat geen advantagie op U. 1. become, sorge 

dragende in ’t voorbyseylen buyten ’t gesichte [van] St. Thome en de Nega- 
patnam te blyven, om geen disaster van des vyants fregatten te loopen. 

Actum in ’t Casteel Battavia, ady llen Augusti 1628.
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I 88. — SURATTE.
AEN DEN DIRECTEUR VAN HASELPgR ’T JACHT ZEEBVROE, 11 AUG. 1628.|: ''

ft.; Alsoo hier nae U. E. vertreck van ’t vaderslant Godtloff wel aengecomen sijn 
, VlissingeiiM)elffshaven ende Zeeburch, by U. E. vlote 

in ’t uytseylen, uytgesondertZ<?^tfra/, bejegent, ende dat daermede redelijcke 
somme geldts bequamen, hebben wy goetgevonden U. E. daervan met het 
jacht Zeeburch nae te seynden de somme van ƒ208.172 — 10 in rijcksdaelders 
ende leeuwendaelders, met eenige weynige coopmanschappen voor Persia. 
D’ Almogende wil ’t selve behouden geleyden.

Dewyle hiermede vry wat beter dan te voren versien sult wesen, hebben 
goetgevonden U. E. te bevelen, dat aen alderleye goede sortementen deden 
voor Battavia volgens den eysch besteden sult niet min dan ƒ250.000, ende 
ons deselve soo haest doenlijck herwaerts seynden.

Item aen rijs, toback, gummi lacca, indigo ende cleeden voor Persia, vol
gens ’t versoeck van den coopman Visnich, sult besteden omtrent ƒ50.000, 
ende ’t selve met de vlote nae Gamron seynden, omme daer comptant ver- 
cocht te werden, gelijck wy verstaen met 50 a 100 per cento advancegeschie
den canf tot versterckinge van de weynige comptanten, welck derwaerts heb
ben connenseynden.

’t Resterende capitael, welck wy gissen bedragen sal omtrent ƒ 250.000,sal 
U. E. doen besteden aen retouren voor Nederlandt, te weten goeden indigo 
Beana, indigo Zirchees, groote quantiteyt geraffineerde salpeter, catoene 
garen ende andere cleenicheden, volgens den eysch van de vergaderinge der 
Seventhiene, ende deselve goederen, soowel als de cleeden voor Batavia, soo 
haest doenlijck herwaerts seynden, opdat met d’ ordinarie vlote van hier naer 
’t vaderslant mogen gaen, gelijck nu de zyde van Persia, volgens onse voor- 
gaende ordre, sonder yets van daer directelijck nae ’t patria te seynden.

Andermael bevelen LJ. E. by desen geen geldt meer op interest te lichten, 
alsoo de interest de Compagnie te lastich valt ende de profyten van den han
del consumeert.

Van Nederlant ende Battavia is dit jaer nae de cust Choromandel gesonden 
omtrent ƒ64.000 meest in goudt, goede partye coper ende weynich Japansch
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silver. Wy hebben den gouverneur Marten Ysbrantsz. geordonneert, soo daer- 
van yets missen can, dat sulx nae Agra ende Suratte advysere, ten eyndedat 
vandaer op Masilipatnam off Paliacatte getrocken werde soo veele de cust 
Choromandel derven can, daerop U. E. letten sullen, mits in retouren voor 
Nederlandt bestedende ’t gene vandaer soudt mogen becomen.

Andermael sy U. E. gerecommandeert goedt reglement ende mesnagie 
in alle dispensen te houden, alsoo ’t noodich is, dewyledespeceryenopleege 
pryse sijn ende weynich coopmanschappen nae Suratte seynden, opdat ver
sparen mogen ’t gene met den handel by gebreck van getrocken waren moe
ten derven; vinden ook niet geraden dat U. E. aldaer eenich volck vryheyt 
geve, gelijck sonder onse ordre op de cust Choromandel gedaen is, eensdeels 
omdat het voor de Compagnie aldaer niet dienstich en is, ende ten anderen 
opdat daeraen geen geit geconsumeert werde.

By dese gaet copie van sekere ordre die in ’t secreet aen den gouverneur 
Marten Ysbrantsz. gegeven hebben; U. E. sal ’t selve aldaer mede secreet 
houden, soo lange des Compagnies dienst sulx vereyscht, de saecke commu
nicerende met d’ heer ambassadeur Smit ende den directeur van den Broecke, 
sonder meer. Wy hebben goetgevonden U. E. dit te communiceren, opdat 
des Compagnies affairen nevens den gouverneur Marten Ysbrantsz. alsoo 
beleydet, dat de Compagnie in ’t landt van den Grooten Mogul geen ondienst 
geschiede door onse ordre nae Choromandel gegeven.

U. E. missive van den 30cn July aen de Prince-eylanden geschreven, hebben 
wel ontfangen. ’t Is wel gedaen, dat U. E. de twaalf?persoonen die haer son
der ordre in de vlote hadden begeven, terugge gesonden heeft.

’t Is ons leedt dat den oppercoopman van ’t schip Vlissingen met groote 
impertinentie geweygert heeft ’t schip ’t Zeepaert met sijn chirurgijn t’assi
steren; wenschten wel dat U. E. denselven met authoriteyt gelicht haddet. 
Wy connen ende sullen oock d’impertinente weygering wel doen straffen, 
maer wat can sulx ’t volck van ’t Zeepaert helpen? Derhalven recommande
ren U. E. in diergelijcke gevalle sulcken authoriteyt te gebruycken, als de 
beste ende meeste dienste van de Compagnie vereyscht.

U. E. sy gerecommandeert dit jacht Zeeburch, ofte een ander welck daer 
best gemist can werden, met partye deden ons soo spoedich weder te laten 
toecomen, dat van deselve in December aenstaende gedient mogen werden, 
daerop ons sullen verlaten.

In ’t Casteel Battavia, ad)' 11 Augusti 1628. !
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89. — SURATTE.
AEN DEN DIRECTEUR VAN DEN BROECICE PER ’T JACHT ZEEBURCH,

11 AUG. 1628.
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Alsoo hier nae ’t vertreck van de vlote nae Suratte van ’t vaderslant wel 
aengecomen sijn .. . ’t gene met den handel by gebreck van getrocken waren 
moeten derven. l)

By den Directeur van Hazel sal U. E. gecommuniceert werden sekere ordre 
welcke wy in ’t secreet aen den gouverneur Marten Ysbrantsz. gegeven 
hebben. U. E. sal ’t selve aldaer mede secreet houden soo lange des Compag
nies dienst sulcx vereyscht.

Wy hebben goetgevonden U. E. dit te doen communiceeren, opdat des 
Compagnies affairen nevens den gouverneur Marten Isbrantsz. alsoo moocht 
helpen beleyden, dat de Compagnie in ’t landt van den Grooten Mogul geen 
ondienst geschiede door onse ordre nae Choromandel gegeven. U. E. sy ge- 
recommandeert ende bevolen te helpen versorgen dit jacht Zeeburch ofte een 
ander welcke daer best gemist can werden, met partye cleeden ons soo spoe- 
dich werde toegesonden, dat daervan in December aenstaende gediendt mo
gen werden, daerop ons sullen verlaten

’t Is ons leet dat door ’t jacht Grootcnbroeck een Moors schip van Suratte 
aengehaelt ende tot Paliacatte gebracht is, gelijck mede dat noch twee andere 
van d’ onse bejegent ende aengerandt sijn, daerover U. E. becommert is, des 
Compagnies volck in Suratte groote moeyte ende in hare negotie groote 
schade ende hinder aengedaen sal werden, jae oock, soo dese schepen qua- 
men te verongelucken o ff dat van de Portugiesen genomen wierden, dat de 
Nederland tsche Compagnie de schadesouden doen betalen. Dewyle ’t aenge- 
haelde schip door den gouverneur Marten Ysbrantsz. onbeschadicht gerela- 
scheert is, ende d’andere twee met d’oliphanten voorby Masilipatnam nae 
Bengale geloopen sijn, sonder d’onse bejegent te hebben, hopen wy dat des 
Compagnies volck ende goederen in Suratte ongemoeyt sullen blyven.

Wy hebben gemelten gouverneur gerecommandeert alsulcke bescheyden 
nae Suratte te seynden, daermede volcomentlijck bethoont mach werden 
hoe hare schepen van d’ onse niet beschadicht sijn. Hebben sy ongemack ge
leden, ’tis haereygen schuldt, dat van U. E. geen pas gevoordert ende mede
genomen hebben.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 11 Augusty anno 1628.
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90. — SURATTE.
AEN .DEN AMBASSADEUR JAN JANSZ. SMIT PER ’T JACHT ZEEBURCH,

11 AUG. 1628.

U. E. aengename van de Prince-eylanden aen ons geschreven, hebben wel 
ontfangen, ende daerby onder anderen seer ongeerne verstaen de groote im
pertinentie welcke den coopman van ’t schip Vlissingen begaen heeft in ’t 
obstinaetlijck weygeren vansijn chirurgijn aen ’t schip Zeepaert, gelijck mede 
d’insolentien by den capiteyn van de praeuwen aen den oppercoopman Gerrit 
Broeckmans gepleecht.

't Ware wel geweest byaldien den chirurgijn met authoriteyt gelicht had 
geworden, ende wenschten wel U. E. sulx den commandeur van Hazel aen- 
geraden hadde te doen. U. E. sy gerecommandeert in diergelycke occuren- 
tien te helpen besorgen dat behoorlijcke authoriteyt in ’t werckgestelt werde 
ende des Compagnies schepen ende volck by de wrevelicheyt haerder diena
ren geen ondienst lyde. Wat d’onbetamelijcke procedures van den capiteyn 
van de praeuwen belangt, hebben ordre gegeven deselve na merite gestraft 
werden.

Uyt schryvens van den Gouverneur Marten Ysbrantsz. van de cust Choro- 
mandel hebben onder anderen verstaen, hoe den ambassadeur des conings 
van Persia, Moussabeeck, van Masilipatnam nae Golconda vertrocken was, 
om sich van daer voort nae Suratte te transporteren. U. E. sy gerecomman
deert, denselven, daer verschynende, met behoorlyke complementos ende 
eere te bejegenen, mitsgaders onse groetenisse aen deselve te doen, onder
houdende daermede gedurende sijn aenwesen aldaer goede correspondentie 
ende eenicheyt.

Tot styvinge van ’t capitael in Suratte hebbe met d’ aencomste der sche
pen Vlissingen, Der Veere, Del ffslaven en Zeeburch, daermeede een redelijck 
ontsett van comptanten becomen hebben, goetgevonden dit jacht Zeeburch 
de vlote nae Suratte nae te seynden met ƒ215.688 — 7. D’Almogende wil 
het in salvo ter gedestineerder plaetse laten arriveren.

Met ’t Engelsche jacht de Duyve hebben vanfcabo de Boa Esperance een 'i. 
brieff becomen by d’ overhooffden van ’t schip Échiedam geschreven, daerby 
onder anderen verstaen hebben hoe gemelte jacht, op de tyding van ’t ver- 
ongelucken der twee scheepen op de Naelde van Wicht, in aller haest nae de 
cust Choromandel affgevaerdicht was met ƒ 200.000 aen goudt, sulx dat 
voorsz. cust met een treffelijck capitael, soo van hier als ’t vaderslant, alles 
behouden overcomende, versien sal wesen, dat Godt geve.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 1 lcn Augusti 1628.
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1ir I Persia, 11 Aug. 1628.390•:
91. — PERSIA.

AEN HU BERT O V1SNICH OVER SURATTE PER ’T JACHT ZEEBURCE,
11 AUG. 1628.

De nevensgaende is copie van onse jongste in dato 8C July aen U. E. per 
de vlote nae Suratte ende Persia geschreven, welcken inhoude by deesen als- 
noch confirmeren.

Alsoo hier nae ’t vertreck van de vlote nae Suratte en Persia van ’tvaders- 
lant wel aengecomen sijn de schepen Der Veer, Vlis singen, Delffshaven ende 
Zecburch, ende daermede redelijeke somme geldts becomen hebben, is by 

goetgevonden, daervan met het jacht Zecburch de vlote nae te seynden 
ƒ208.172 — 10 in rijckxdaelders ende leeuwendaelders, meteenige weynige 
coopmanschappen voor Persia. D’ Almogende wil ’tselve behouden geleyden.

Dewyle Suratte hiermede vry wat beter als te voren versien sal wesen, 
hebben wy mede goetgevonden, d’ onse aldaer aen te schryven ende t’ or
donneren, dat ter somme van ƒ50.000 aen rijs,-toback, gummilacca, indigo 
ende cleeden voor Persia, volgens U. E. versoeck aen deselvegedaen,souden 
besteeden, ende U. E. d’een ende d’ander met de vlote nae Gamron op ’t spoe- 
dichste toeseynden. U. E. sy gerecommandeert, gemelte coopmanschappen 
met lieff becomende, deselve soo haest doenlijck in Gamron comptant te 
vercoopen, alsoo ’t selve tot bevoorderinge van de zydehandel in Spahan in 
de jegenwoordige conjuncture, dat Persia met weynich comptanten hebben 
connen versien, wonderwel te passé comen sal.

Andermael sy U. E. op ’talderserieuste gelast ende bevolen, met den am
bassadeur Jan Jansz. Smit, welcke wy uytten name ende van wegen de doorl. 
Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden ende sync 
Vorstelijcke Genade de Prince van Orangien aen syne Majesteyt van Parsia 
van hier affgevaerdicht hebben, by U. E. aldaer verschynende, goede corres
pondentie ende eenparicheyt te onderhouden, syne E. van alles grondich te 
informeren ende instrueren, daerby occasie capteren moge om U. E. in ’t gene 
tot bevoorderinge van den handel, renovatie van ’t expirerende contract met 
des conings factoor als andersints te versoecken ende te verrichten hebt, met 
alle dexteriteyt ende behendicheyt te assisteren ende de helpende hant te 
bieden, daeraen de Generale Compagnie sonderlingen dienst ende ons wel
gevallen geschieden sal.

De heeren Mayores sijn onder anderen in haeren generalen eysch 
Persia eyschende 2000 ® rhobarbar. U. E. sy gerecommandeert ende bevolen 
alle naersticheyt aen te wenden, ten eynde deselve van gemelte quantité, 
ende die goedt sy, gedient mogen werden.

In ’t Casteel Battavia, ady 1 lcn Augusti anno 1628.
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Ordre, 11 Aug. 1628. 391

92. — ORDRE
VOOR D'OVERHOOFEDEN VAN ’T JACHT ZEEBURCH, NAE SURATTE VARENDE,

11 AUG. 1628.
1

Nevens dese gaet copie van d’instructie welcke wy den E. Commandeur 
ende Raedt van de schepen Utrecht, ’t Gulden Zeepaert, Brouwershaven en de 
’t jacht Ncgapatnam, den 18cn July passato naer Suratte ende Persia ver- 
trocken, mede gegeven hebben. Wy gelasten ende bevelen U. 1. deselvet’ach
tervolgen ende nae te comen, voor sooveel U. 1. aengaet ende dese niet is 
contrariërende.

Ende alsoo wy goedtgevonden hebben ’t jacht Zeeburch gemelte vloote met 
redelijck capitael nae te seynden, sult ghylieden uwe reyse nae Suratte desen 
morgenstondt aenvangen ende deselve soo spoedich sien te bevoorderen als 
Godes weer ende wint toelaten sal, U. 1. voorder recommanderende ende be
velende, byaldien ghylieden gemelte vlote onderwegen quaemt te achter
halen, in sulcken gevalle U onder de vlagge ende ’t commandement van den 
E. Jan van Hazel te begeven.

Totspoedigervoyagiesultghylieden.buytendeStrateSundagecomen sijn- 
de, uwen cours Zuydtwaerts aen stellen tot op de hoochte van 8, 10 a ^gra
den Zuyderbreede, nae dat vroech ofte laet de doorgaende Zuyt-Ooste winden 
ende goede coelte bejegenen sult, loopende dan van daer Westelyck aen, tot 
dat gepasseert sult wesen de lengde van ’t eylandt St. Brandaon, vanvvaer 
Noort-aen seylen sult, totdat landt comt te sien, ende vandaersult voorts uwen 
cours stellen nae Suratte, gissing maeckende aldaer niet eerder te comen 
dan tegen ’t laeste van October, opdat de vlote voor U. 1. aldaer moge wesen 
gearriveert ende ghylieden de rheede van Zuhalides te verseeckerder moocht 
aendoen ; ende byaldien, daeromtrent comende, eenige zeylen in ’t gesicht 
crijcht, ’t sy dat het vyanden ofte vrunden sijn, sult haer niet aensoecken, op 
vyanden niet attenteren, ende die voor vrunden gehouden mochten werden, 
oock niet aensoecken ofte ten antwoordt staen, t’en ware dat des Compag
nies schepen selffs bejegenden, maer trachten ’t capitael, welcksijtinhebben
de, met Godes hulpe in Suratte behouden te brengen.

Ghylieden sult mede verdacht sijn, altijt wel op U hoede ende slachvaer- 
dich te wesen, opdat U. 1. by resconter van eenige vyandts macht, ofte oock 
van de fregatten van Goa, geen ongeval overcome, gelijck ’t Engels schip de 
/Jou in de Golfo van Persia eenige jaren geleden overcomen is.

’t Gene boven geseyt is, verstaen wy dat U. 1. geen tijdt versuymen sult 
om vyanden nae te jagen ofte voordeel op deselve te soecken, doch byaldien 
U. 1. eenich vyandts vaertuych in de wech bejegende, daervan ghy oordeldet 
sonder merekelijek perijckel meester te connen werden, sult ’t selve mogen
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Jamby, 14 Aug. 162S.

aentasten ende U daervan sien te valeren, mits U van ’tvolck ende veroverde 
goederen wel versekerende ende ’t selve onder behoorlijcke inventaris 
nemende.

In ’t Casteel Battavia, adv l lcn Augusty anno 1628.
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93. — JAMBY.
AEN DEN OPFERCOOPMAN CORNELIS VAN DER HOE FF PER 'T JACHT 

BE VER WIJCK, 14 AUG. 1628.

f Onsen jongsten aen U. 1. (waervan hiernevens de copie gaet) is geweest 
per de fluyte Vclscn in dato 16cn July passato, wekkers inhoude by desen 
alsnoch confirmeren. D’Almogende hopen wy sal U. E. gemelte fluyte met 
sijn ingeladen cargasoen voor den ontfangh van desen in salvo hebben toe
gebracht.

Tot bevoorderinge van den peperhandel in Jamby hebben wy goetge- 
vonden alsnu derwaerts te zeynden ’tjacht Beverwijck met een cargasoen 
soo in cleeden alscomptanten ter sommevan f—, *) gelijckUE. by nevens- 
gaende facture sien sal. U. E. sy gerecommandeert er.de bevolen gemelte 
comptanten, gelijck meede de cleeden, welcke met dit jacht gaen, als die 
voor desen gesonden sijn, wel te mesnagieren ende in reputatie te houden, 
sonder sich met d’uutvent van dien anders als met goede advance te ver- 
haesten, gelijck in onse voorgaende mede geadvyseert hebben; te meer alsoo 
ons d’Engelschen dit jaer, nae vernemen connen ende oock seeker schijnt te 
gaen, niet in de wege sullen sijn, ende sober ontsett van Engelandt te ver
wachten hebben.

Waeraen des Macquereels depesche aldaer tardeert, verwondert ende ver
langt ons te vernemen, alsoo wy deselve al te lang te gemoet gesien ende in
gewacht hebben. U. E. sy gerecommandeert ons d’selve, soo ’t alrede niet 
gedaen sy, met de gereede peeper soo spoedich toe te seynden als doenlijck is.

Alsoo vernemen de coning van Jamby 30 a 35 per cento is heffende van 
de peper die wy vandaer uytvoeren, als namentlijck 12-J- per cento doet ons 
van d’uytvoer betalen, 10 per cento neemt hij van de gene die de peper van 
boven de revier in de stadt brengen, ende dan taxeert de peper op 8 realen 
’tpicol, welck voor 5 a 6 realen met comptant connen coopen, dat een seer 
quade belooninge is voor de assistentie tegen die van Palimban gepresteert, 
hebben niet connen nalaten U. E. te recommanderen met alle discretie ende 
behendicheyt te voorderen, dat de nieuwe tol van 10 per cento nae mach
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Jamby, 14 Aug. 1628. 393

blijven ende in ’t betalen van de tol de peeper niet hooger gereeckent werde, 
als men die comptant can coopen, geiijck sulx overal gebruykelijck is, ende 
niet tegen acht realen ’tpïcol, alsoo ’tons een grootesomme verschelen soude. 
Om hiertoe te comen dient U. E. sijn profyt te doen met de vreese vvelck die 
van Jamby van de Atchijnder sijn hebbende, alsoo ’tapparent haer beurt wel 
haest vallen sal, dewyle de coning van Atchijn de gantsche VVestcust onder 
sijn gebiedt gecregen heeft, ende geen peeper dan alleen van Tico ende Pria- 
man gecocht ende vervoert mach werden, alwaer die van ’tlandt ende de 
vreemdelingen beyde grooten tol doet betalen. Soo de coningh van Jamby 
niet te bewegen sy, de nieuwe belastinge naer te laten, dient U. E. door de 
derde man ruchtbaer te maecken, wellicht soude connen gebeuren dat door 
deese nieuwe beswaringe ons volck ende middelen van Jamby trocken ende 
naerlieten daer te ga'en handelen, sulx dat in dier voegen die van Jamby soo- 
wel [sonder] onse assistentie als de hulpe van d’Engelschen souden comen 
te doen.

In ’tCasteel Battavia, adv 14on Augusty 1628.
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94. — COMMISSIE, 2 SEPT. 1628.

Jan Pieterz. Coen, Gouverneur Generael wegen den Staet der Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengenen die desen sullen sien ofte hooren lesen, 
saluyt! doen condt.

Alsoo in de presente constitutie van saecken hoochnoodich sy dat een 
gequalificeert ende ervaren persoon over de schepen hier ter rheede leggende 
’t opperste gebïet ende gesach voere, soo omme op ’t stuck van de wachten 
als andersins behoorlyke ordre ende reglement te stellen.

Soo is ’t dat wy, ons van de bequaemheyt ende sufficance van den E. Jan 
Gijsbertsz. Booneter, schipper op ’t schip Vlissingen, wel geinformeert ende 
vcrgenoccht houdende, met advijs van onsen Rade, zyne E. gecommitteert 
ende geauthoriseert hebben, geiijck wy syne E. committeren ende authori- 
seren by desen, omme tot onse naerder ordre’t opperste gesach over gemelte 
schepen te hebben ende dienvolgende de vlagge van de groote stenge van ’t 
schip, daerop is varende, te voeren ende alle ’t voorvallende, met advijs van 
den Rade, ten meesten dienste van de Generale Compagnie te dirigeren 
ende beleyden.

Ordonneren oversulex ende bevelen by desen wel expresselijck allen opper- 
cooplieden, schippers, minder officieren, bootsgesellen ende alle andere op 
voorsz. schepen varende, niemant uytgesondert, den voorsz. Jan Gijsbertsz. 
voor haer opperhooft aen te nemen, t’ erkennen, respecteren ende gehoor-
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Commissie; 2 Seft. 1628.394

samen, in voegen off wy daer selffs present waren, mitsgaders syne E. in alle 
’t geene soo tot meesten dienste van Compagnies schepen, als conservatie 
van ’t minder ende cleyn vaertuych onder derselver protectie schuylende, 
goedtvinden mocht te ordonneren ende gebieden, met raedt ende daedt 
promptelijck te assisteren, alsoo wy sulx ten dienste van de Generale Com
pagnie alsoo bevinden te behooren.

Gegeven in ’t Casteel Battavia, ady 2en September 1628.
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5. ii i •! 95. — INSTRUCTIE
VOOR DE E. RADEN VAN INDIA EN D’OVERHOOFFDEN VAN DE SCHEPEN 

PRINS WILLEM, NASSOUW, VLISS1NGEN, VEE RE ENDE DELFFSHA VEN, 
G-AENDE IN COMPAGNIE NA *T VADERSLANT, S NOV. 1628.')

i

if Achtervolgensd’ expresse ordrevan de Edele heeren Bewinthebberen, snit 
ghylieden gedurende dit U voyagie tot in ’tPatria toe met den anderen com
pagnie houden, ende om geenige redenen u separeren. Maer soo ghylieden 
door storm off eenich onmydelijck ongeval (als Godt verhoede) van den an
deren quaemt te geraecken, in sulcken gevalle sult alle mogelijcke neer- 
sticheyt doen om weder by den anderen te comen, opdat ghy tegen aensoeck 
van vyanden ende roovers des te stercker ende verseeckerder onse landen 
mocht aendoen.

Ende alsoo de Generale Compagnie aen de spoedige overcompste deser 
schepen,soo ten aensien vanderetouren alsd’importanteadvysen metdeselve 
gaende, seer veel gelegen is, belasten wy u al t’samen de rcyse soo seer tc 
voirderen als immers doenlijck sy, sonder onderwegen ’teylandt Mauritius 
nochte eenige andere eylanden ofte ververschplaetsen te besoecken. Maer 
sult van hier recht door de Cabo de Bona Esperance in ’tgesicht loopen, om- 
me deselve (soo ’tden noot verey[schte]) aen te mogen doen, van daer naer 
SlHelena, ende soo voorts na't vaderslandt uwen cours stellende.

Weest altijt slachvaerdich, maer insonderheyt comende omrrent de Vlaem- 
se eylanden, omme van zeerovers, openbare vyanden als geveinse vrunden 
ongewapent niet schielijcken overvallen te worden, maer deselve tot allen 
tyden prompte resistentie te mogen bieden, soo U d’een offd’ander oversiens 
overquam.

Onderwegen eenige scheepen off jachten van de geallieerde der Ho. Mo. 
Heeren Staten Generael van de Vereenichde Nederlanden bejegenende, a[ls"J
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Instructie, 3 Nov. 1628. 395

daer sijn Engelsen, Francen, Denen ende andere ge[confe]dereerde natiën, 
dese zult ghylieden niet molesteren, nochte eenigen overlast ofte hostiliteyt 
laten passeren, ten waere U eerst van ymandt eenige offentie ofte hostiliteyt 
wierd aengeboden, in welcken gevalle ghylieden (volgens ’t recht der nature) 
gewelt met gevvelt hebt te wederstaen.

In zee ofte aen eenige ververschplaetse Engelsche schepen gemoetende, 
zult ghylieden omsichtich voor haerwesen, ende altijt op u hoede ende tegen 
onverwachte attentaten op u gereede deffentie staen, sonder haer nochtans 
van uwer zijde eerste oorsaecke van misnoegen te geven, veel min eenige 
diffidentie te laten blij eken, haer alle vruntschap bewysende, bijaldien zy 
haer met behoorlijeke bejegeninge sulx waerdich maecken.

In geenderhande maniere sult ghylieden gedoogen eenige muytterie ofte 
samenrottingh onder ’t volck op de respective schepen varende, maer tracht 
sulck dangireus quaet bytijts voor te comen; neempt daervan scherpe infor
matie, ende soo het de misdaet meriteert ende de noot vereyscht, ontlast U 
bij wegen van justitie van de rechtschuldige. Ende byaldien sulex om goede 
consideratie niet geraden wierd gevonden, maer dat om erger voor te comen, 
gesimuleert diende, neempt dan van alles behoorlicke informatie, ende levert 
deheeren Bewinthebberen datelijck op uwer aencompste de schuldige nevens 
de gerequireerde bescheyden in handen, opdat de misdadigers na merite 
mogen worden gestraft.

Alsoo deSeventhienen om verscheyden respecten, namentlijck de quaede 
genegentheyt der Engelsen tegen de Nederlantse Compagnie, sijnde sooda- 
nich, dat onderleyt ende op ongefondeerde pretentien in September passato 
de schepen d eivGonden Leeuw, Walcheren ende O range, comende rijekelijek 
geladen van Suratte ende Persia, tot Porsmuyden in arrest genomen had
den ; item dat ’t Canael, vermits de Francen ende Engelsen in openbaer oor
loge sijn, seer onveyl ende getroubleert wort, mitsgaders dat die van Duyn- 
kereken met groote vlooten seer sterek in zee houden, goetgevonden ende 
dienvolgende by haere E. jongste missiven geordonneert ende scherpelijck 
bevolen hebben, omme alle onheylen ende swaricheden (soo veel mogelijck 
wert) voor te comen, dat de naer huys gaende schepen d’ Azoren, de baneke 
van Terreneuff off de hoochte van ’t Canael in de maenden May, Juny, July 
tot hal ff Augusty aen boort crygende, by Westen Yrlandt, ende by Noorden 
Schotlandt, naer Hollant off Zeelant (daer de schepen geconsigneert gaen) 
haere reysse souden bevoirderen, soo is ’tdat wy Ualsamen mede wel expres- 
selijcken ordonneren ende bevelen op den eedt van getrouwicheyt daermede 
ghylieden aen gemelte Compagnie verplicht sijt, U met voorsegde ordre van 
de heeren Mayores in allen deele te conformeeren, ende in voorsegden tijt 
(’twelck Godt de voorste niet ontstaen sal) op onse landen comende, achter
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Instructie, 3 Nov. 1628.396

Engelandt om te loopen, op pene van alle vivres, verdiende gagien ende 
daerenboven arbitrale correctie, die bevonden sal worden contrarie dese 
onsse ordre gedaen te hebben.

Maer byaldien ghylieden by verloop van tijt,sieckte,sterffte, manequement 
victualie, off om eenige andere inconvenienten genootsaeckt wierden 

’t ordinary vaerwater door ’t Canael te moeten passe[ren], sult ghylieden in 
sulcken gevalle U wachten, gelijck sulex oock wel expresselijck by de heeren 
Mayores verboden wort, in eeniger manieren aen te soecken off aen te doen 
eenige havens off reeden van Engelandt, ’t welck ghylieden op ’t hoochste 
sult verhoeden, om buyten arest ende schade te blyven.

Ende alsoo ghylieden door uyttersten noot gedwongen wiert om schip, 
goederen ende lijff te salveren eenich lant off haven van Engelandt aen te 
do[en], soo sult ghy soodanige havens verkiesen, daer ghylieden buyten ’t 
gewelt van de Engelse casteelen met de scheepen liggen mooght, omme in 
u vertreck niet verhindert te worden.

Voor de Engelsche oorloghschepen die in ’t Canael off daerontrent sou- 
den mogen cruyssen, sult ghy U oock met voorsichticheyt dienen te wachten.

De custe van Vranckrijck zult ghylieden van gelijeken schuwen, veel min 
eenige derselver havenen aenloopen, omme mede van de Francen niet ge- 
molesteert te worden.

Tot een behulp geven wy yder schip mede een caerte omme bynoorden 
Schotlandt om te zeylen, waernae ghy U in gemelte vaerwatcr eenichsints 
sult hebben te reguleren, U. E. alsamen recommanderende wel toe te sien 
omme alle perijckel van droochten, dippen, landt ende zee te vermyden.

Ende alsoo d’heeren Willem Jansz., Jacques Lefebvre ende Jan van Gor- 
cum, alle raden van India, ende gewesene gouverneurs in dcMoliuccos, Am- 
boina ende Banda, geresolveert ende van voornemen sijn hun met dese vloote 
na ’tpatria te transporteren, sonder dat sich ymandt tot langer continuatie 
in Compagnies dienst heeft connen bewegen laten, hebben wy met onsen 
Raede goetgevonden, gelijck by desen goetvinden, opdatter geduerende de 
wederomreyse behoorlijeke eenicheyt ende goede ordre mach worden on
derhouden, dat de bovengemelte raden van India by beurte maent om maent 
de vlagge van de groote stenge voeren, dienvolgende de raedt beroepen 
ende in deselve presideren sullen. Ende opdat sulex met behoorlijeke ordre 
geschiede, sal d’eerste beurte ingaen ende beginnen van de heer Willem 
Jansz. op ’t schip Prins Willem, de tweede van d’ heer Jacques Lefebvre op 
’t schip Nassouw, de derde ende laetste beurte sal hebben d’heer Jan van 
Gorcum op ’t schip Deljfsluiven, ende soo voorts successive, totdat met lieff 
in ’t vaderslandt sullen sijn aengecomen.

De raedt van dese vloote sal bestaen in oppercoopluyden, schippers
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ende alsulcke officieren meer als de artijckelbrieff van de Generale Vereenich- 
de Oost-Indische Compagnie is ordonnerende.

Entlijck recommanderen ende bevelen d’E. Raden van India, mitsgaders 
de oppercoopluyden ende schippers op dese respective schepen bescheyden, 
dat tytelijck al hun wedervaren op de reyse, de gestaltenisse van hun volck, 
de ladingh van haere scheepen ende sooveel hun van ’t gepasseerde alhier, 
den stant ende gelegentheyt van India raeckende, bekent is, schriftelijck stel
len, omme aende respective cameren daer de scheepen thuys hooren geson- 
den te worden, met d’eerste scheepen off jachten, die U in zee, na ’t vaders- 
landt varende, souden mogen bejegenen. Dit recommanderen d’heeren Ma- 
yores ernstelijck alsoo de Generale Compagnie aen de eerste advysen veel 
gelegen is.

In de Noortzee met lieff gecomen, ende alle perijckelen van vyanden ge- 
passeert sijnde, sal yder schip vervoegen ter camere daeraen geconsigneert 
compt.

In ’t Casteel Batavia, adv 3 November anno 1628.

*
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96. — ORDRE
VOOR D’OVERFIOOFFDEN VAN *T SCHIP DE LEEUWINNE, GAENDE NAE 

T PATRIA, 17 NOV. 1628.') i

’t Bovenstaende is copie van instructie, de schepen Prins Willem, Nassouw, 
Vlissingen, Vere ende Del ff sluiven medegegeven, waernae ghylieden U op 
de reyse mede sult hebben te reguleren, U met gemelte instructie conforme
rende ende deselve, soo veel U aengaet, in alles naecomende.

Ghylieden sult alle debvoir doen, opdat gemelte schepen noch in deStrate 
Sunda moocht beloopen, omme met haer in compagnie na ’t vaderslant [te] 
bevorderen.

By de vlote, ’t sy dan in de Strate Sunda, in zee, 
rance, Ste Helena, off elders gecomen sijnde, sult U onder haere vlagge bege
ven ende d’ordre van d’ heeren Raden van India, op gemelte schepen besche> 
den, nacomen.

Ten overvloede seggen ende bevelen U andermael, by Westen Irlant, ende 
by Noorden Schotlandt uwe reyse na Nederlant te vorderen, op pene van 
verbeurte aller uwer verdiende maentgelden.

Ende of 't gebeurde by d’een off d’ ander ongeval (welck niet verhopen), 
dat ghylieden na den bestemden tijt van halff August)' eerst omtrent ’t Canael

.aen Cabo de Bona Espe-
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quaemt t'arriveren, soo sult ghylieden U van de Vlaemsche Eylanden aff 
slachvaerdich houden ende wel op u hoede sijn, ende in geener manieren 
de havenen van Engelandt aensoecken, ofte oock niet gedoogen, dat ghy
lieden door d’ Engelschen, ’t sy onder wat pretext het soude mogen wesen, 
daerinne gebracht wort, maer sult ’t selve met gewelt, soo ’t niet anders wesen 
wil, tegenstaen. Dit belasten wy U alsamen op den eedt van getrouwicheyt, 
daermede ghylieden aen de Generale Compagnie verplicht sijt, ende op ver
beurte van alle uwe maentgelden, ende daerenboven noch arbitralijcken ge
straft te worden, die contrarie dese onse ordre sal hebben gedaen.

In ’t Casteel Batavia, adv 17en November 1628.
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96. — ORDONNANTIE
VOOR ’T SCHIP DE LEEÜWINNE, ’T VOLCK OP HUN VERTRECK PUBLICKE- 

LIJCKEN VOORGELESEN, 17 NOV. 1G28 ').
H

i Wert by desen wel strictelijck geordineert aen d’overhooffden en alle 
andere persoonen, op ’t schip de Leeuwinnc, na huys varende hunne reyse 
achter Irlant ende benoorden Schotlant om na Nederlant te bevoorderen 
omme alle perijckelen van ’t Canael, macht van vyanden ende molestie der 
Engelsen te schuwen.

Ende byaldien ghylieden by verloop van tijt, siecte, sterfte, manquement 
van victualie ofte eenige andere inconvenienten na den bestemden tijt van 
halfif Augusty eerst omtrent ’t Canael quaemt t’ arriveeren, ordonneeren ende 
bevelen wy by desen wel expresselijck, datghylieden u altsamen, van de Vlaem
sche eylanden aff, slachvaerdich hout, ende wel op u hoede zijt omme van 
zeerovers, openbaere vyanden off geveynsde vrunden ongewapent niet schie- 
licken overvallen te werden, gelijck wy by desen mede wel ernstelijck ver
bieden in geender manieren de havenen van Engelant aen te soecken, noch 
oock niet te gedoogen dat ghy door d’ Engelsen (’t zy onder wat pretext het 
soude mogen wesen) daerinne gebracht wort, maer sult ’t zelve met gewelt 
(soo ’t niet anders wesen wil) tegenstaen ende voorcomen.

Dit alles belasten wy u altsamen na te comen op den eeth van getrouwic
heyt, daermede ghy aen ’t vaderlant ende de Generale Compagnie verplicht 
zijt, ende op verbeurte van alle uwe verdiende maentgelden, ende daerboven 
noch arbitralijcken gestraft te werden, die contrarie dese onse ordre sal hebben 
gedaen.

Actum in ’t Casteel Batavia, ady 17 November anno 1628.
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v 97. _ AMBOINA.
AEN DE GOUVERNEUR PHILIPS LUCASZ., PER ’T JACHT DEN BRIEL,

25 NOV. 1628«).

f
U. E. missiven van 11 May, I7juny, 10 September ende 5 October, metby- 

wesende pampieren, sijn ons wel geworden, ende hebben daerdoor verstaen 
’tgene tsedert verleden jaer in die quartieren gepasseert is, ende daeren- 
boven oock gehoort ’trplaes van d’ heer gouverneur Gorcum, de commissari-

GregoriusCornely'ende Vogel, gelijck mede van d’heergouverneurLefeb-'-?<2^ 
vre, over Amboina van de Molucques gecomen, soodat ons van die quartieren 
geen rapporten noch schriften gebreken, maer wel ’t effect van goede nagel- 
retouren (daer ’tal om te doen is, ende by eenige luttel genoech op gepast 
wordt), ’t Gaet hiermede gelijck het gemeenlijck met de siecken doet: veel 
raedt weten haer alle doctoren te geven, maar dickwils weinich baet.

Wy hadden de vrienden alt’samen seer ernstelijck gerecommandeert, dat 
vooreerst trachten souden met behendige soeticheyt de gealtereerde gemoe
deren van die van Loehoe, Combello ende consorten gerust te stellen, ’t ver
voeren van de nagelen voor te comen, ende dat in allen mannieren sien souden 
alle de nagelen, volgens ’t contract, voor de Compagnie te becomen; ten 
anderen, dat men de wijdtuutgebreyde garnisoenen in soude trecken, omme 
te meerder macht in ’tvelt te mogen brengen, ende die dan op sijn onver- 
sienst te gebruycken, daer de dienst van de Compagnie prompte remedie o ff 
gewelt soud mogen vereysschen; maer onse goede intentie is, Godt beter’t, 
soo qualijck verstaen, datter geen behoor!ijcke soete, discrete behendicheyt, 
noch oock openbaer gewelt gebruyckt is omme des Compagnies recht te main- 
tineren, in voegen dat ons de meeste nagelen wederomme, gelijck voordesen, 
ontvoert sijn, ende ’t groot garnisoen, welck de Compagnie in Amboina onder
houdt, by den raedt aldaer selffs gants vruchteloos gehouden ende geconsu- 
meertwert. De E. raden alhier gecomen, hebben wy gevraecht, doen vernamen 
dat die van Loehoe, Combello ende consorten haer oude gangen gingen ende 
dat met soeticheyt niet vorderen costen, waeromme dat daernae, insonderheyt 
nadat acht van d’onse op Combello (door een gants quade bedachte besen- 
dinge) om den hals waren geraeckt, geen gewelt gebruyckten endedejonc- 
quen, op Combello wesende, niet verbranden, soo en souden geen nagelen 
hebben connen vervoeren ende de lust verliesen omme daer weder te keeren.
De raden antwoorden, dat sulcx over haer niet dorsten nemen. Sietdoch eens 
waertoe sy vervallen: des Compagnies recht derven met macht niet mainte
neren, door vreese dat het qualijck uutvallen mocht, endesy ontsien haer niet
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met goede oogen aen te sien, dat de Compagnie de nagelen ontvoert werden 
ende soo grooten garnisoen vruchteloos consumeren, welck een veel snooder 
nalaticheyt is dan stoutheyt genaemt mach werden, dat men ’t recht van de 
Compagnie met macht soeckt te conserveren. D’Almogende wil dese ver- 
keertheyt van d’onse weeren ende U. E. bedachter maecken.

Wy verstaendatd’Engelsen van dequartieren van Amboina door Maccassar 
becomen hebben omtrent 200 bharen nagelen, ende de Deenen 100 bhaer, 
gelijck voorleden jaer mede gebeurde; daeraen offmeten condt wat schade de 
Compagnie is lydende, dat sulcx by den raedt in Amboina met goede oogen 
aengesien is, sonder daertegen iets te doen. Doen wy capiteyn Hittoe de 
trouloose vervoeringe van de nagelen verweten, antwoorde hy ons, dat het de 
gouverneur ende raedt in Amboina lange geweten hadden ende daertegen 
niet en deden: wat soude hy dan ? Dit jaer hebben van Amboina ontfangen 
156.210 '6? nagelen, costende / 41.984 — 15— 14 incoops, ende van de Mo- 
lucques 50.203 costendeƒ 11.969 — 16 — 6. Daerenboven is in Amboina 
ƒ79.235 — 18 — 14 boven d’ incomsten en de winst van den handel in een 
jaer geconsumeert, ende in de Molucques boven de winst ƒ81.281 —12 —15. 
De quade schulden van Amboina bedragen ƒ103.331 — 19 — 7, ende die 
van de Molucques (alsnu mede affgeschreven) ƒ 146.783 — 4 —2, in voegen 
dat 206.413 nagelen, dit jaer van de Molucques ende Amboina becomen, 
de Compagnie comen te costen ƒ464.587 — 7 — 10, behalven d’ oncosten 
van de schepen ende gagie van ’t volck van de Molucques ende Amboina, 
dewelcke in Nederlandt ende elders betaelt worden; ende dit is noch ’t quaetste 
jaer niet,- want daer sijnder gepasseert, dat op deselve oncosten veel minder 
nagelen bequamen. De gedachtenisse hiervan renoveren by dese, omdat ver
nemen dat de langdurige quade secourssen ende onse ernstige recommandatie 
op ’t reglement van alle dispencen gedaen, U. E. soo weinich ter herten gaet, 
dat daerenboven t’ontyde voorneemt veel oncosten te doen in saecken, die 
wel uutstel lyden mogen ende exuseren can.

Hierover recommanderen ende bevelen (J. E. by dese andermael wel expres- 
selijck, des Compagnies middelen wel te menageren ende alle dispencen soo 
te reguleren, datter geen geit noch goederen uy tgegeven worde dan daer ’t no-
delijck wesen moetendegeensintsexcuseren can. Het bouwen van’thuysop La- 
rique mach noch wel uutgestelt worden. Verbieden U. E. mede wel expres, tot 
naerder ordre geen steenen kercke te beginnen, gelijck mede geen onnodighe 
oncosten aen ’t bouwen van een toren off poorte van ’t casteel te doen; wort 
er reparatie aen ’thuys van ’t casteel vereyscht, item de cruytmolen, slaven- 
huys endehouthuys, repareert ’tgeene nootlijck gedaen dient met de minste 
costen, endestelt het vordere tot beteren tijt uut, want des Compagnies midde
len na Amboina nietgesonden worden om daer in gebouwen ende overtollige
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dispence magnificentia tebethoonen,maeromme nagelen daervoor te becomen 
ende des Compagnies volck redelijckt’onderhouden/tWas een ander tijt doen 
wy voornamen een steenen kercke te doen bouwen; soo ’tden E. Speultsaliger 
gedaen hadde, inplaetse van de costelijcke onnutte wercken, die sonder ordre 
ende kennisse gemaeckt heeft, meerder eere ware hem daervan naergebleven.

Aengaende d’onredelijcke pretentie ende quade disseynen van de Terna- 
tanen, ’t vervoeren van de nagelen ende de verhooginge van prijs, welck die 
van Loehoe door haer gesant Calembatte ende capiteyn Hittoe versoecken, 
wy hebben diesaengaende met den raedt van Indien goetgevonden, gelijck 
per nevensgaende extract van resolutie sien sult, geensints geraden te wesen 
de prijs van de nagelen te verhoogen, ende dat om verscheyden consideratien, 
waerover 'tselve voorsz. gesanten rondtuut hebben ontsc)’t, endeU. E. mede 
verbieden hierinne niet te treden. Dat eenige cleeden voor een tijt wat beter 
coop dan voor dese tegen nagelen verhandelt worden, moet sijn beloop 
hebben totdat beter mogen, ende langer niet, waerinne discretie gebruycken 
sult; item dat trachten zullen 't vervoeren van de nagelen in aller manieren 
voor te comen, ’tzy met gevoechelijcke middelen ofte openbaer gewelt, sonder 
aensien dat daeromme met die van Loehoe, Combello ende consorten, als 
Ternatanen, in openbare oorloch souden mogen geraeckenjderhalven bevelen 
U. E. hiertoe ’t uutterste debvoir te doen ende geen middelen onversocht te 
laten omme alle de nagelen te becomen ende ’t vervoeren voor te comen, 
sonder yemant dienaengaende t’ ontsien ofte eenich respect te dragen. Met 
cruyssen in zee connen de joncken niet geweert worden: veel jaren is hier 
sulcx vruchteloos onderleyt. Wy meenen best te wesen, dat als de joncken 
op ’t landt gehaelt sullen wesen, dat U. E. deselve alsdan op sijn onversienst 
verbrande, ’t sy op Loehoe, Combello, Lessidi, Manipe, Bouro ende waer die 
soud mogen vinden, jae, oock op Hittoe, des noodich wesende. Soo d’ imvoon- 
ders hun daertegen stellen ende de vreemdelingen soecken te diffenderen 
off assisteren, sult hun insgelijcx met gewelt wederstaen. Byaldien Kitchil 
Aly off de coning van Ternaten selven de vreemdelingen dit jaer van die quar- 
tieren niet weren, gelijck wy meenen dat doen sullen om credit by U. E. te 
becomen, ende daernae noch meerder quaet t’ onderleggen, soo sult selven 
trachten voorsz. joncken te verbranden, voor soo vele met de macht welck 
daer byeen cont brengen doenlijck is, sonder des Compagnies volck al te 
lichtvaerdich off onbedacht te hazarderen, off oock t’ ontyde gewelt te ge
bruycken. ’t Is een groote faulte dat het verleden jaer niet gedaen is; meerder 
discretie hadde den raedt aldaer toevertrouwt. Een goet verstant is een halff 
woort genoech.

Op d’ onredelijcke pretentie ende quade disseynen van de Ternatanen is 
goetgevonden, dat deselve wederstaen sullen met sulcke middelen als ons
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Godt verleent ende daertoe vereyscht mogen werden; derhalven bevelen U. 
E. ’t recht van de Compagnie in aller manieren tegen d’ usurpatie van de 
Ternatanen in sijn geheel te conserveren. Wy houden voor seecker, dat den 
coninck van Ternate ende Kitchil Ali met de macht der Ternatanen na Am- 
boina niet en varen omme de misverstanden wech te nemen off ons eenich 
goet te doen, maer wel om meerder quaet tegen ons te plegen, soo daertoe 
maer comen connen. Hierover bevelen U. E. wel op sijn hoede te zijn, de Ter
natanen in ’t minste niet te vertrouwen; ontsiet u niet wantrouwe te bethoo- 
nen: sy mogen wel weten wat van haer gevoelen. Blijff op u voordeel ende 
reputatie staen; geeft geen voordeel over; hout onse macht byeen; vermengt 
noch en vereenicht die met de Ternatanen niet; neempt met haer macht ge- 
samenderhant niet voor. Excuseert u met de beste expedienten, insonder- 
heyt dat de leverantie van de nagelen aen de Compagnie behoorlijck volgen 
moet, eer hun eenich credit connen geven. Seght vry dat haer tocht qualijck 
begost is, gelijck claerlijck blijckt, want geven uut dat na Amboina varen 
omme alle misverstanden wech te nemen ende ons alle de nagelen te doen 
leveren, ende ondertusschen is Kitchil Aly tijtlijck met meest al het volck 
ende 12 correcorren van Mackjan^gevaren, omdat de nagelen, die daer schoon 
stonden, ongepluckt souden blyven ende aen de boomen vergaen, gelijck 
voor desen meermaelen gedaen hebben. Verbiet oock alle des Compagnies 
ondersaten, geallieerde ende bontgenooten, insonderheyt die van Hittoe, 
op pene van indignatie, dat haer met de Ternatanen, die van Loehoe ende 
consorten op de roy niet begeven ende aen haer oock geen schattinge geven; 
in geenderley manieren sult de Ternatanen eenich gesach off recht op ’t 
landt van Hittoe toestaen, maer 't recht van de Compagnie, soo daer als el
ders op alle andere plaetsen, ongevioleert conserveren.

Alle des Compagnies ondersaten, geallieerde ende bontgenooten sult oock 
voor alle gewelt ende overlast der Ternatanen diffenderen, haer rechtende 
vryheyt maintineren met sulcke middelen als vereyscht worden ende voor
handen sijn. Plegen de Ternatanen eenich gewelt, weester met gewelt tegen; 
ontsiet haer veel min dan sy u doen; schrijft haer sulcke wetten voor als de 
verseeckering van des Compagnies recht, volck, goederen, ondersaten, geal
lieerde ende bontgenooten vereyscht, ende doet het oock, voor sooveel in u 
macht is, naercomen. Insonderheyt sult de Ternatanen met sulcken macht 
omme ’t casteel niet laten komen, noch daer sulcke vergaderinge houden, 
daermede de Ternatanen oorsaeckebecomen souden mogen omme iets quaets 
op d’onse t’attenteren; buyten u voordeel ende op haer genade sult u ende 
d’onseinharevergaderinghe niet vertrouwen, ende wat aengaet delemitschey- 
dinghe, daer men soo breedt van spreeckt, ’t zijn maer praetjens, gelijck U. E. 
verneempt aen d’onredelijcke ende onbeschaemde pretentie der Ternatanen.
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Soo wij haer accorderen al dat zy begeren, dan souden wel verdragen, maer 
anders niet; daerommelaetu hiermede niet amuseren noch abuseren. Willen 
sy de Compagnie laten ’t recht dat haer in de landen ende eylanden van Am
boina op ’t lant van Hittoe, op Ceram, Buro, Amblau ende elders in die quar- 2- 
tieren toecompt, soo moocht met haer wel verdragen ende een provisionele li- 
mitscheydinge maecken, maer anders niet. In deser voegen sijn U. E. alsulc- 
ken authoriteyt gevende, als Kitchil Aly van de coninck van Ternaten heeft.

Alsoo door lange ervaringe vernemen de Compagnie in verscheyde re
specten gants schadelijck te wesen, dat eenich geit off goet uutgeborcht 
worde, hebben wy met onsen raedt goetgevonden de respective gouverneurs 
ende overhooffden van de Molucques, Amboina ende Banda te verbieden 
(gelijck per nevensgaende resolutie sien sult), voortaan geen geit noch eenige 
goederen aen yemant ter werelt uutteborgen, ’t sy ook wie ’t soud mogen 
wesen, aen groote noch cleyne,wittenochswarte ingeboornen, vreemdelingen 
noch Nederlanders, jae selffs oock niet aen den coninck van Ternaten off an
dere grooten. Derhalven bevelen U. E. dese ordre aldaer in sijn quartier 
precies, sonder eenige exceptie, naer te comen ende doen naercomen, op pene 
dat selffs vergoeden sal de schaede ende interest welck de Compagnie (ter con
trarie doende) daerdoor soud mogen lyden. In Batavia is dit lange in treyn 
geweest ende bevinden ons daermede seer wel. ’t Gene op den ontfanck van 
dese onder de borgers ende andere soud mogen uutstaen, sult datelijck in- 
trecken ende daerna niet meer borgen, mits ons van ’t gevolch pertinent ad- 
vijs gevende; doende mede neersticheytomme soo veele als mogelijck is van 
de quade schulden te becomen. Op ’t comptoir Batavia sult oock geen voor- 
schryving van creditbrieven doen, maer alleene trecken sulcke penningen 
als daer contant betaelt werden.

’t Is ons lieff te verstaen dat d’ondersaten van ’t casteel haer soo wel hou
den, dat U. E. ende d’ heer Gouverneur Gorcum hun des bedancketi. Recom
manderen ende bevelen U. E., haer mede alsoo te bejegenen ende tracteren, 
dat oorsaecke becomen omme U. E. reciproque mede te bedancken;’t sal 
ons sonderlinge aengenaem wesen. De vier hooffden, hier gecomen, hebben 
d’heer Gorcum eensdeels van wegen de Camere hare principalen wel be- 
danckt, maer ten anderen ons mede geclaecht, gelijck de Camere door een 
van haere missiven oock schriftelijck doet, dat haer volck te lande dickwils 
met grooten arrebey t, ende te water met veel onnodighe tochten seer beswaert 
sijn geweest; dat men nu ende dan, om een brieff off blaeuwe bootschap te 
bestellen,correcorren heeftdoen affsetten; in ’tgeene verby mogen versoecken 
sy, dat haer volck souden willen excuseren, presenterende geen moeyte noch 
arbeyt t’ontsien omme sulcke diensten ende tochten te doen, als des Com
pagnies welstant soud mogen vereyschen ende de moeyten waert sijn^7
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Ten anderen dagen mede, dat haer volck, die met werpnetten visschen, 
dickwils grooten overlast lijdt van de Nederlanders die ceres houden; dat 
haer netten affnemen ende nae hun schieten soo binnen scheut omtrent haer 
ceres comen; dat het d’arme lieden selden gelegen compt, ende oock altijt 
geen acces hebben, omme daerover by d’ heer gouverneur te beclagen. Der- 
halven versoecken dat eens voor al ’t misbruyck redresseren willen.

Ten derden versoecken mede dat ordre soude willen stellen, dat die van 
de Uleassers belast wierde correcorren te maecken voor ’t volck aen ’t casteel 
woonende, gelijck eertijts plegen te doen, omdat vry sijn van d’ordinarie last 
ende dienst, welck die by ’t casteel woonen meer dan d’inwoonders van de 
Uleassers presteren.

Ten vierden voechden daer oock by, dat des Compagnies slaven off Teo- 
lesen haer thuynen seer beschadigen ende beroven.

Ende alsoo ’t billick is, dat alle misbruycken soo vele mogelijck werden 
ende nae behooren werde versien in ’t geene des Compagnies ondersaten soud 
mogen beswaren, bevelen U. E. den raedt van ’t casteel ofte Camere op dese 
vier poincten naerder te hooren, ende hun daerinne sulcken contentement 
te geven (voor soo veel doenlijck is), dat hun des bedancken ; insonderheyt 
recommanderen ende bevelen U. E., des Compagnies getrouwe onderdanen 
met geen overlast van onnoodige wercken off tochten te beswaren, jae selffs 
oock des Compagnies slaven niet, maer verleent haer tijt om selffs thuynen 
te maecken ende te beplanten, soo sal haer de noot niet dringen andere te 
beroven, ende sy sullen des te beteren dienst aen de Compagnie doen, ge
lijck hier ervaren. Des Compagnies costelijcken rijs sullen dan mede niet on- 
nuttelijck consumeren.

Soo haest voornoemde vier hooffden alhier arriveerden, wierden alle vier 
met haer meeste volck sieck, gelijck vele van die van Hittoe ende Calimbatte 
mede gebeurde. De twee die U. E. ons sonderlinge recommandeert, als te 
weten Paulo Gomes ende Castainge, sijn beyde tot ons groot leetwesen in 
den Heere gerust, eer hun behoorlijck hebben mogen hooren spreken, off 
eenige vruntschap betoonen, daerinne d’andere geveynsde vrienden haer 
vrywat verheugen. Ter goeder gedachtenisse senden d’erfgenamen van de 
twee overleden hooffden gelijcke vereeringe als RadgiaRosseniva ende Radgia 
Soya gedaen hebben. U. E. sy gerecommandeert, goede achtinge te nemen 
ende oock te bevoorderen (soo 't noodich is), dat over ’t volck van Hattiva 
ende de Mardijckers weder als hooffden vercoren ende gestelt werden sulcke 
die daertoe alderbequaemst sijn ende daer de Compagnie de beste trouwe 
ende dienst van te verwachten staedt.

’t Is wel gedaen dat de garnisoenen van Amblau, HatuahaendeOurien ge
licht sijn; insgelijcx sult met d’andere buytengarnisoenen mede doen
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’t niet gedaen is, mits de bontgenooten off ondersaten evenzeer als te voren 
in haer recht maintenerende ende protecterende, onaengesien datdaeromme 
met de Ternatanen in oorlogh souden moeten comen.

My verwondert dat U. E. vraecht, off 2400 realen verschieten sal voor 40 
bharen nagelen, welcke de coninck van Ternate die van Ceram ende Hittoe 
ordonneert aen d’ heer Lefebvre ende sijn savoy, geschoren Chinees, te be
talen. Voorwaer, ’t is een schande dat U. E. ons sulcx voorstelt. Is de coninck 
van Ternaten niet genoech schuldich? sal men hem van des Compagnies 
middelen laten disponeren, gelijck eertijts tot groot nadeel van de Compag
nie geschiede? *tsijn practijcken gelijck die, daermede de Mooren tot Masili- 
patnam de roverye van des Compagnies middelen bedecken ende veel on- 
gerechticheyt door gepleecht wort; laet sulcx verre van ons sijn/^

Tegen de plaetsen welcke de wechgeloopen slaven van dè burgers aen- 
houden, sal U. E. eens ter goede occasie met represalie valeren, insgelijcx 
mede behoorlijck straffe doen over de moorderye ende roverye door die van 
Combello, Xula ende Boano begaen, soo ’tselve door de coninck van Ter
naten niet gedaen wordt ende als U. E. d’occasie ende gelegentheyt becomt.

Aen ’t huys op de Pas sult geen oncosten meer doen, noch volck daertoe 
vergeeffs houden. Soo eenige burgers genegen zijn ’t selve te bewoonen, 
moocht het hun toestaen ende ’t groot hospitael insgelijcx ten besten doen 
gebruycken tot packhuysen, wooninge, kercke off andersints, sonder oncos
ten te doen; ’t oude verlaten, vervallen huys van d’Engelsen in den vvech 
staendc, mach wel wechgedaen worden, mits te vooren behoorlijck acte ma
kende in wat gestaltenis ’tselve sy, ende hoeveel aldaer waerdich is ten tyde 
door U. E. gesleten wort.

De clappusboomen binnen de pagger van seeckere burgers staende, sult 
aen haer vereeren, met conditie ende reserve, dat gehouden zullen blyven 
de thiende van de vruchten aen den heer te geven ende vordere aenplan- 
tinge op deselve erven te doen ; maer aengaende de pacht van de visscherie 
off ceres, den raedt heeft niet goet connen vinden deselve aff te schaffen, 
gelijck U. E. per nevensgaende resolutie sien sal.

U. E. sy andermael ten hoochsten gerecommandeert, d’aenplantinge van 
nagelboomen by de naturelle ondersaten van ’tcasteel na uutterste vermogen 
te bevorderen; wenschten wel, dat haer met 200 jongers ende meyskens 
van Mindenao off Timor (gelijck versoecken) mochten assisteren; verhopen 
dat ’t schip Orangie eenige van Mindenao medebrengen sal. U. E. mach 
deselve daertoe gebruycken. D’aenplantinge van alderleye vruchtboomen, 
insonderheyt cocusboomen, gelieve mede in continuele recommandatie te 
houden ende ten besten doen bevoorderen.

Wy houden U. E. niet wel bedacht te wesen, dat voorneemt wederom een
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comptoir op Loehoe te stabileren; derhalven sal sulcx naerlaten, ’t volck 
ende goederen wederom lichten, soo daer eenigegeordonneert heeft, doende 
de nagelen die daer te becomen sijn in jachten off fregaten schepen ende aen 
’t casteel brengen soo haest ontfangen worden, opdat de quade aert van die 
natie haer moetwil aen des Compagnies volck ende goederen, gelijck voor de
sen, niet meer plegen, ende sylieden des te beter in toom gehouden mogen wer
den, welck niet wel geschiedencan als van onsonderpantin haer gewei t hebben.

’t Is ons leet, dat de kerckelijcke persoonen ende schoolmeesters aldaer 
cleenen yver bethoonen ende weynich dienst doen, insonderheyt dat tegen 
malcanderen cmuleren ende meer trachten naer de weerltse hoocheyt, dan 
om de dienst Godes waer te nemen. Met alle beleeftheyt sult haer tot hunne 
devoir vermanen, ende niet toestaen dat iets sonder uwe approbatie by der 
hant nemen, veel min dat eenige onbehoorlijcheyt tot nadeel van de wettige 
overheyt plegen. Van de ondienstige sult de Compagnie ontlasten ende de 
goede behulpsaem wesen. Wat aengaet het committeren van een persoon oft 
twee in de vergaderinge van d’ ordinarie kerckenraet, in Nederlant is ’t in 
eenige steden een gebruyck ende in sommige oock niet, daeraen het schijnt 
sulcx voor een middelmatige saecke verstaen wort, even gelijck den reynen 
alles reyn is; dienvolgende is ’t voor desen in Batavia oock geschiet, maer 
alsnu wort het niet gedaen, omdat de kerkelijcke persoonen daertoe geen 
oorsaecke geven ende hun wel comporteren; derhalven sal U. E. hem in dese 
saecke mede reguleren nae de tijdt ende gelegentheyt van saecken, als com- 
portementen van de kerckelijcke persoonen, ter eeren Godes ende ten besten 
dienste van de Compagnie soud moghen vereysschen.

’t Is ons lieff dat U. E. wel genegen is de Compagnie dry jaren boven d’ ex
piratie van synen tijt te dienen, mits dat nae behooren van qualiteyt ende 
gagie verbetert worde. Verhoopen dat U. E. met onse naeste daerinne conten- 
tement doen sullen. Voor dese is ’t niet geschiedt, omdat niemant sulcx van 
U.E. wegen gevoordert heeft, ende wy continueel met dagelijcxe voorvallende 
affairen geoccupeert sijn geweest.

By provisie sal U. E. vooreerst betalen aen Sansio de los Consiglios 200 
realen van 8en, ende met ’t geene voorder pretendeert de tijt noch wat aensien, 
alsoo geseyt wort dat Marschalck ende Crayvangher (onder welcken syne 
goude ketting berusten soude) met de naeste schepen van ’t vaderslantcomen 
sullen.

Wat aengaet ’t versoeck van de weduwe van Sybrant Meuwsz. van Jeveren, 
myne gewesene lijffschudt, in ’t minste gedenckt my niet dat haer eenige ver- 
eeringe schuldich gebleven soud wesen; ’t heeft oock weynich apparentie.

De dry soldaten van ’t garnisoen van Amboina, sonder licentie herwaerts 
gecomen, sijn gestraft.
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D’ affwijckinge van die van Asselolo sal U. E. ter goeder tijt behoorlijck 
straffen, ende haer weder tot gehoorsaemheyt ende devoir brengen.

Voor d’ontfangh van U. E. missive sijn betaelt geweest 215 reaelen van 
8en, seeckere Moor van Japara toecomende, in voegen dat de reeders van de 
joncq Gorcum daeraen niet helpen connen. Verhoopen dat met represaile 
’t haere wel weder becomen zullen.

Hoe Batavia over dry maenden van des Mattarams volck onder vrientlijcken 
schijn vyantlijck aengetast wierd ende tsedert te lande belegert is geweest, 
sal U. E. door nevensgaende verhael van 't gepasseerde verstaen. ’t Eerste 
leger van omtrent 10.000 mannen is ’teenemael geconsumeert, de veldt- 
overste tommogon Bouraxa is selffs mede met twee zonen dootgebleven; 
daernae is een ander leger met 10 a 15.000 mannen gecomen onder’tgebiet 
van den tommogon Surragulagul, welcke Batavia buyten schoots noch besett 
houden.

Van de weynige ambachtslieden die hier zijn, connen vooreerst geene ge
mist worden.

Dese gaet met de jachten Den Br iel % Purmerendt ende Suratte, waermede 
derwaerts keeren de gesanten vanLoehoe, Combello.Hittoeendevandehooff- 
den onder ’tcasteel sorterende. Wy hebben haar aengeseyt, datseer genegen 
zijn selffs met den eersten persoonlijck na Amboina te varen ende dat eerlange 
volgen, off yemant met authoriteyt senden zullen, doch dat ondertusschen 
de coninck van Ternaten offKitchil Aly met U. E. sullen sien t’accorderen 
het differendt van lemitscheydinge, sonder nae onse compste te vertoeven. 
Hierover authoriseren U. E. by dese, met voorsz. coninck van Ternaten of 
Kitchil Aly by provisie ende tot onser naerder approbatie in de lemitschey
dinge te verdragen, sooals met ad vijs van de raden aldaer bevinden sal ’t recht 
van de Compagnie ende de welstant van hare onderdanen ende bontgenooten 
te vereyschen.

Als tot desen eynde off om andere saecken vergadering beleyt wordt, re
commanderen ende bevelen U. E. wel expres sorge te dragen ende ordre te 
stellen, datde vergaderinge gehouden werde in sulcker voegen ende ter plaetse 
dat de trouloose Mooren daerdoor geen occasie gegeven worde om eenich 
voordeel op U. E. persoon, des Compagnies volck, landen, forten ende goe
deren vyantlijck te soecken, gelijck ten tyde van d’heer admirael Verhoeven 
zaliger in Banda gebeurde, ende hierin Batavia verscheyde reysen onderleytis.

Meer dan seven jaren lang hebben die van den Mattaram met d’ onse in 
Batavia goede correspondentie ende vrientschap onderhouden, ende dat 
nemelijck om credit te becomen, ten eynde dat hun daerna meester van ’t 
casteel, de stadt ende alles datter is souden mogen maecken, gelijck in Au- 
gusty verleden onderleyden; maer ’t is Godtloff gemist ende niet wel becomen,
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Wy houden voor seecker, dat Kitchil Aly, nae zijne gewoonte, vooreerst ins- 
gelijcx veel goets doen sal om credit te becomen, als namentlijck dat het 
vervoeren van de nagelen voorcomen zal ende dat alle de nagelen aen d’otise 
sal doen leveren; soo ’tsoo geschiet, sal U. E. daertegen wederomme gelijcke 
vruntschap bethoonen, omme alle ’tvoordeel van hem te trecken dat trecken 
condt, maerin geenderley maniere sult daeromme eenich afstant doen van 
’t recht van jurisdictie, sou verayniteyt off protectie eeniger landen, noch oock 
voorsz. Kitchil Aly soo vele vertrouwen, dat eenige occasie become omme tot 
des Compagnies nadeel iets t’attenteren. Vertrout hem, noch oock de co- 
ninck van Ternate, noch eenige Ternatanen in ’talderminste niet, ja immers 
soo weynich als die van Loehoe, Combello ende Hittoe.

Andermael recommanderen U. E., op alderleye maniere alle mogelijcke 
naersticheyt te doen, omme alle de nagelen te becomen ende ’t vervoeren 
voor te comen, ’t sy met soeticheyt off gewelt. Soo de coninck van Ternaten, 
Kitchil Aly ende Ternatanen hierinne geen devoir doen, doet ghy soo vele 
vermoocht ende de welstant van de Compagnie vereyscht, gelijck voren heb
ben geseyt. Insonderheyt bevelen U. E., mede wel te letten op ’t goet regle
ment van alle dispensen, ende des Compagnies voordeel insgelijcx in den 
handel alsoo te soecken, dat d’ oncosten van Amboina met de winst van den 
handelgeballanceert mach worden ende aldaer nietlangerten achteren teeren.

De voorsz. schepen ende jachten Den Br iel, Punnerent ende Suratte hebben 
geordonneert na Amboina te seylen ende U. E. ordre naer te comen; de goe
deren ende cargasoenen voor Banda sijn in Purmerendtgescheept, doch alsoo 
verstaen dat ’t schip Den Briel bequamer is omme noten ende foelye te laden, 
sal 't goet wesen dat U. E. ’t selve schip met de goederen, na Banda gedesti- 
neert, derwaerts zende, ende Purmerendt aldaer houde.

Per nevensgaende placcaet sal U. E. sien, hoe verboden hebben dat nie- 
mant van d’ onse haer vervordere eenige cleeden in de Molucques, Amboina 
off Banda te brengen ; soo yemant ter contrarie doet, laet daertegen volgens 
d’ordre nae behooren procederen; insgelijcx hebben mede verboden dat 
geen arack na Amboina noch Banda gebracht werde.

Soo U. E. de gelegentheyt becomt omme na de Molucques te schryven, 
sult wel doen ende zenden copye van onse missive, ordre ende resolutie 
den president ende raedt aldaer, opdat tijtlijck verwitticht werde wat ordre 
wy geven tot maintenue van des Compagnies recht, ten eynde dat haer dien- 
aengaende in die quartieren daernae mede schicken ende overal de forten 
wel gesloten ende wel versien in goede deffentie houden, opdat van de Ter-

aen

natanen niet overrompelt noch overvallen worden, soo ’t geviel dat U. E. 
genootsaeckt wiert eenich onredelijck voornemen der Ternatanen aldaer met 
gewelt te wederstaen, ende dat voorder, om [’t] recht van de Compagnie te
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mainteneren, methaerin openbare oorloch geraeckte. Alsnoch is ’t onseecker 
wanneer een expres schip off schepen recht door naer de Molucques senden 
zullen; de tijt moeten noch een weynich aensien.

In ’t Gasteel Batavia, ady 25cn November anno 1628.

j

98. — BOUTTON.
AEN DEN CONINCK, 25 NOV. 1628. ■5

Grootmogende heer ende coninck. Twee brieven zijn ons van uweMajesteyt 
wel behandicht, den eersten door onsen gouverneur van Amboina, den jong- 
sten per den coopman met ons schip uut Ternaten gecomen, daeruut gesïen 
hebben hoe Bouton door die van Macasser seer gedreycht wort, ende dat 
uwe Majesteyt voor inval ende destructie van sijn landt seer beducht sijt. Wy 
gelooven niet, dewjde Kitchil Aly alreede in Amboina is aengecomen ende 
dat de coninck Hamsia met de resterende Ternataense macht voorgenomen 
hadde in Amboina ende Bouton tot assistentie van uwe Majesteyt te ver- 
schynen, den Macassar soo vermetel ende stout sal wesen om yets op Bout- 
ton t’attenteren ende sich met sijn gorabs tegen de Ternataensche corre- 
corren ende soo strijtbaer volck sal hazarderen.

Wy sullen oock nimmer toestaen dat hare Majesteyt van syne ende onse 
vyanden soude overwonnen worden, tot welcken eynde ende tot meerder 
verseeckeringe dese dry schepen naer Amboina zenden, om den coninck van 
Ternaten tegen die van Maccassar ende alle andere vyanden t’assisteren.

Selffs in persoon had voorgenomen met dese schepen innewaerts te varen, 
maer alsoo noch wat geoccupeert zijn met des Mattarams leger, dat hier nu 
dry maenden, sterck zijnde 20 a 30.000 man, omtrent Batavia heeft gelegen, 
hebben ons vertreck noch moeten uutstellen; sullen echter eerlang met een 
vlote volgen, daerop haer Majesteyt sich mach verlaten. In teecken van goede 
genegentheyt sende syne Majesteyt een buffelsleere culder, die in danck ge
lieft t’accepteren.

In ’t Casteel Batavia, ady 25en November anno 1628.
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99. — AEN D’ OVERHOOFFDEN VAN ’T LANDT VAN HITTOE,
ONSE GETROUWE VRINDEN ENDE BONTGENOOTEN, 25 NOV. 1628.

Alsoo onse schepen seylreedt leggen omme nae Amboina te vertrecken, 
ende dat capiteyn Hittoe sijn affscheyt daermede versocht heeft, hebben wy
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’tselve toegestaen, ende meteene goetgevonden U. 1. alsamen mits desen te 
begroeten ende oock tot uwen schuldigen plicht aen te manen, namentiijck 
dat wel doen zult heylichlijck t’onderhouden alle de voorgaende verbonden 
ende contracten, gelijck dat tot maintenue van onderlinge vruntschap ende 
bescherminge van de landen betaemt, ende ïnsonderhëyt te versorgen, dat 
alle de nagelen van ’t eylant van Hittoe aen onse coopluyden gelevert ende 
geen meer ontvoert worden. Dit doende, sullen de voorgaende fauten by ons 
vergeten blyven ende sullen U. E. niet behoeven te vreesen voor de macht 
der Maccassaren, Portugiesen, Spangiaerden, noch Ternatanen off andere, 
die onderstaen mochten ’t landt van Hittoe eenigen overlast aen te doen, als 
wanneer wy U. 1. daervoor, met Godes hulpe, wel zullen beschermen; maer 
desulcke welcke souden mogen continueren ons de nagelen t’ontvremden 
ende de contracten te breken, mogen haer wel versekeren, dat Godes straffe, 
’t sy dan door d’ eene natie off d’ ander (soo ’t van ons niet geschiet), wel be- 
comen sullen, gelijck daervan exempelen gesien worden. Hiertoe zullen ons 
verlaten ende U. 1. alsamen in de bewaringe Godes bevelen.

Actum in ’t casteel Batavia, ady 25en November anno 1628.

I
*

100. — AEN DE RAETCAMER VAN AMBOINA 
PER, ’T SCHIP DEN BRIEL, 25 NOV. 1628.

Twee missiven hebben van U. E. ontfangen, d' eene door onse commissaris 
Vogel ende d’ andere door d’ heer gouverneur Gorcum. U. E. gesanten sijn 
hier nevens die van Loehoe, Combello ende Hittoe mede wel acngecomen 
ende ons sonderlinge aengenaem; wenschten wel dat beter tijt ende geluck 
hadden getreft, doch des Heeren wil moet geschieden; wie can daertegen ? 
Overal sijn wy sterffelijck. Wat door die van Loehoe, Combello ende Hittoe 
voorgestelt ende door ons geantwoort is, zullen U. E. door RadgiaRossenive 
ende Radgia Zoya verstaen.

’t Is ons sonderlinge lieff ende aengenaem geweest, te vernemen, dat U. E. 
altesamen met sulcken trouwe, neersticheyt ende vlijt den dienst van haere 
Ho. Mo., syneVorstelijcke Genade den Prince van Orangien ende van de Com
pagnie in de landen aldaer alsoo waergenomen hebben ende waernemen, 
dat d’ heeren gouverneurs Gorcum ende Philips Lucasz. U. E. daervan ten 
hoochsten bedancken ende grooten loff nageven. Recommanderen U. E. 
daerinne met gelijcken yver, neersticheyt ende vlijt te volherden. Wy sullen 
van onser syde mede niet nalaten de welstant, ruste ende vrede van uwe ende 
onser landen aldaer ten hoochsten nae vermogen te vorderen, ende nae be-
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hooren oock wederstaen desulcke, die haer souden mogen verstouten onse 
getrouwe ondersaten, vrienden ende bontgenoten eenige overlast off onge- 
lijck aen te doen, U. E. recommanderende, met d’ beer gouverneur Philips 
Luccasz. sorge te dragen, datniemant, ’tsy oock wie ’t souden mogen wesen, 
d’ onse eenich voordeel affsie.

Watt.aengaet d’ extraordinarie last daer U. E. volck te water ende te lande 
mede beswaert worden, gelijck oock de drie andere poincten door U. E. gesan
ten voorgestelt, wy hebben den E. gouverneur Philips Lucasz. geordonneert, 
dat hem van de saecke wel informere, U. E. ende ons volck in geenderley 
maniere onbehoorlijck met onnoodige tochten ende overlast van arbeyt 
besware, gelijck mede dat d' andere abuysen nae behooren redressere ende 
U. E. goet genoegen geve. ’t Gevolch hiervan sullen U. E. gelieven met d’ 
eerste gelegentheyt ons condt te doen, opdat versekert mogen wesen dat 
onse ordre naegecomen zv. De gesondene vereeringe hebben wel ontfangen; 
tot een getuychenisse van onse goede genegentheyt t’ Uwaerts, senden U. E. 
een aem Spaensche wijn, 6 syde petolen van 5 asta, 6 ditto van 8 asta, 6 goude 
petolen, 10 petolen serassen Malleye, 30 petolen witte betilles.

In ’t Casteel Batavia, ady 25 November anno 1628.
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101. — AMBOINA.
AEN DEN PREDICANT DE PRAET PER ’T SCHIP DEN BBIEL, 25 NOV. 162S.

Eerwaerde in den Heere. ’tlsons leedt dat van de quartieren van Amboina 
vernemen, dat niet alleene de Nederlanders ende Amboinesen ter nauwer 
noot eens ter weecke tot gehoor van Godes heylige woort verschynen, maer 
dat de kerckelijcke dienaeren ende schoolmeesteren mede gants weynich 
yver in ’t waernemen van de dienst Godes betoonen, ende dienvolgende in 
soo vele verloopen jaeren gants weynich dienst gedaen soud hebben, ’t Sy 
watter van is, wy sullen geen oordeel geven totdat naerder versekert zijn 
waeraan het schort. Ondertusschen recommanderen U. E., de dienst Godes 
met een extraordinarie goeden yver nae uutterste vermogen te bevorderen, 
sonder daerinne eenige moeyte, arbeyt noch oock de tegenheyt offweersin 
van d’onverstandige aen te sien, ende dewyle de lieden qualijck eens ter 
weecke tot gehoor verschynen, dienen sy dies te meer in ’tbysonder besocht, 
aengesproocken, aengemaent ende tot haer devoir opgeweckt. Wilt hier- 
inne, versoecken wy, met U. E. confraters niet gebreeckich wesen, soo zal de 
Heere ontwijffelijck sijn heylige segen ende wasdom verleenen; is ’t niet in 
d’oude, ’tsal dan in d’ aencomelingen geschieden. Wat -aengaet de verhoo*
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gin ge van tractcment ende vrye huyshuere die U. E. versoeckt, dewyle niet 
volcomen geinformeert zijn ende wel soud connen gebeuren dat selffs inne- 
waert voeren, sal U. E. te syner tijt daerop bescheet becomen.

Actum in ’t Casteel Batavia, ady 25en November anno 1628.

102. — AMBOINA.
AEN DEN PREDICANT WOUTER MELCHIORSZ. PER ’T SCHIP^ENBRIEL,

25 NOV. 1628. /•!\

Eerwaerde in den Heere. ’t Heeft ons sonderlinge verheucht te verstaen, 
dat door U. E. met goeden yver, neersticheyt ende vlijt de dienst der kercke 
ende schole by der handt genomen is. Recommanderen U. E. daerinne te 
volharden ende insonderheyt bysondere continuele aenspraeck ende ver- 
maeninge aen de Nederlantse burgers ende Amboinesen te doen, soo sal 
den Heere, vertrouwen wy, sijn heylige zegen ende wasdom verleenen. Wy 
meenen datter geen beter middel is omme de traecheyt van de lieden te 
weeren ende hun tot ghehoor van Godes heylige woort te bewegen, dan de 
visite die nu door U. E. by der hant genomen is; d’ Almogende wil U. E. 
daerinne verstercken ende sijn heylige segen verleenen. Wy hebben D. Heur- 
nius aengesevt, soo onse hulpe noodich zy in ’t versorgen van ’t gene U. E. 
versoeckt, datonsaenspreecke; zullen hem helpen in ’t gene vereyscht mocht 
worden.

In ’t Casteel Batavia, ady 25en November anno 1628.

V:

f ; !

103. — AEN HAMSIA,
CONING VAN TERNATE, 25 NOV. 1628.

f
Grootmachtigen coninck. Met onsen gouverneur Jaecques Lefebvre over 

Amboina, ende naderhandt met ’t schip Monnickendam van de Molucques, 
sijn ons geworden hare Majesteyts aengename missiven. UweMajesteytsdes- 
seynen tot affbreuck van syne ende onse vyanden hebben seer gaerne ver
nomen; Godt wil deselve segenen ende tot welstant van haereHo. Mo., syne 
Vorstelycke Genade den Prince van Orangie ende de croone van Ternaten, 
mitsgaders de Generale Vereenichde Compagnie, wenschelijck succes 
teren laten.

’t Is ons lieff, dat sijn Majesteyt voorgenomen ende geresolveert hadde in 
persoon naer Amboina te gaen, omme eenmael de geresene misverstanden 
ende gepasseerde onlusten aldaer te accommoderen ende te slechten, op alles
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soo goeden ordre te stellen, dat ons de nagelen van die quartieren niet meer 
ontvrempt, maer volgens ’t contract gelevert souden worden.

Wy vertrouwen dat syne Majesteyt hierop soodanigen regel ende ordre 
sal ramen, dat na desen geen oorsaecke meer sullen hebben ons hierover 
te beclagen.

’t Sal ons mede aengenaem wesen te vernemen, dat sijn Majesteyt tot 
exempel van 'andere, behoorlijcke straffesal hebben gestatueertaen detrans- 
gresseurs van de contracten, mitsgaders over de massacre aen ons volck by 
die van Combello, Xula ende Beano begaen.

Wyders willen sijn Majesteyt versocht hebben soo goede sorge te dragen, 
dat alle de nagelen in handen crygen, opdat daerdoor middelen mogen be- 
comen om goede macht, soo wel te water als te lande, uut te maecken tot be- 
scherminge van de croon van Ternaten ende tot affbreuck van ’s conings 
ende onsevyanden; maer byaldien ons de naegelen onthouden worden ende 
sijn Majesteyt daertegen geen remedie stelt, sullen wy den coninck niet con- 
nen assisteren, maer veel eer genootsaeckt worden zelven d’overtreders van 
de contracten ende vervoerders der nagelen naer merite te straffen, opdat 
het beyde ons ende den coninck wel gae.

Ende alsoo wy in de quartieren van Amboina veele ende verscheyden vrun- 
den, ondersaten ende bondtgenooten sijn hebbende, sal syne Majesteyt ge
lieven soo goede sorge te dragen, dat deselve van sijn volck niet vercort, 
noch geen overlast worde aengedaen, opdat hun geen oorsake gegeven werde 
van dagen, noch ons dienaengaende eenich misnoegen.

Wy sijn van voornemen personelijck naer Amboina te varen, ’twelck met 
dese schepen niet wel can geschieden alsoo wat geoccupeert sijn, vermits die 
van de Mattaram met een leger van 20 a 30.000 mannen omtrent de stadt 
leggen; ende alsoo ’t leger op sijn vertreck staet, hoopen eerlang te volgen.

Ondertusschen hebben den gouverneur Philips Lucasz. geauthoriseert 
omme met syne Majesteyt over de geresene misverstanden in alle billicheyt 
te verdragen ende op alles goede ordre te stellen, sonder op onse comste 
te wachten ofte de saecke daerna uut te stellen.

In desen oorlogh tegen den Mattaram hebben veel wapenen ende ammu
nitie van oorloge geconsumeert ende noch dagelijcx doen, soodat tot ons 
leetwesen sijn Majesteyt in sijn versoeck voor dees tijt niet connen assisteren. 
Wy sullen aen sijn Vorstelycke Genade den Prince van Orangie om wapenen 
schryven ende sijn Majesteyts versoeck meteenen te kennen geven.

In ’t vaerwater van Manilha ende Teyouhan sijn tegemvoordich 14 a 15 
van onse schepen, die den Spanjaert de handen daer soo vol geven, dat haer 
geen middelen overschieten sullen omme op des conings landen in Ternaten 
iets t’attenteren, vertrouwen wy vastelijck.
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’t Silver service door syne Majesteyt versocht, heeft door den oorloge niet 
gereedt connen vallen; sullen ’tselvesoo haest mogelijck doen procureren. 
Een silver signet gaet hiernevens; per naestvolgende gelegentheyt sullen 
een grooter senden.

Actum in ’t Casteel Batavia, adv 25en November anno 1628.tl

48. — AEN K1TCHIL ALY,
ADM.IRAEL TER SEE WEGEN DEN CONINCK VAN TERNATE, 25 NOV. 1626.r

*:■

I Edele, doorluchtige, welgeboren vorst ende heere. Op ’thoochste zijn ons 
aengenaem geweest uwe Excellenties missiven, soo met den gouverneur Le- 
febvre als naderhant uut Amboina ontfangen.

't Was ons lieff te zien syne Excellentie in Amboina wel aengecomen was, 
ende noch aengenamer te verstaen, dat syne Majesteyt van Ternaten voor
genomen hadde eerlange in die quartieren mede te verschynen, omme alle 
geresene misverstanden ende onlusten terneder te leggen ende de saecke tot 
een gerust ende vredich eynde te brengen.

Wy willen sijn Excellentie gerecommandeert hebben, dat de saecken aldaer 
door uwen goeden raet ende wijs beleyt soo mogen werden bestuert, dat zijn 
Vorstelycke Genade den Prince van Orangie daeraen een welgevallen mach 
hebben, de Generale Vereenichde Compagnie volgens de contracten alle de 
nagelen in handen crygen, ende dat d’instigateurs van alle ,'voorgaende on- 
heylen nae behooren werden gestraft.

Voorder hebben vvysijn Excellentie willen indachtigen, dewyle in de quar
tieren van Amboina veel vrunden, ondersaten ende bontgenooten sijn heb
bende, dat sijn Excellentie goede sorge gelieft te dragen deselve aldaer niet 
vercort, noch van U ofte des conings volck overlast wordt gedaen, opdat hun 
geen oorsake werde gegeven van dagen, noch ons dienaengaendc eenich 
misnoegen.

Wy sijn van resolutie persoonelijck in Amboina te verschynen, ’t welck 
met dese schepen niet wel heeft willen vallen, vermits door ’t leger van Mat- 
taram, sterck omtrent 20 a 30.000 man, dat sich nu dry maenden omtrent 
Batavia onthouden heeft, wat verhindert sijn geworden; maer alsoo ’t leger 
nu op sijn vertreck staet, hoope eerlang te volgen.

Ondertusschen hebben den gouverneur Philips Lucasz. geauthoriseert, 
om met sijn Majesteyt ende uwe Excellentie over de geresene differenten in 
alle billicheyt te verdragen, sonder naer onse comste te verwachten, o ff de 
saecke daerop uut te stellen. Godt geve datter ten dienste ende welstant
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haere Ho. Mo., zyne Vorstelijcke Genade den Prince van Orangien ende den 
coningh van Ternaten, mitsgaders de Generale Vereenichde Oost-Indische 
Compagnie, tot affbreuck van onse vyanden watgoets mach worden verricht. 

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 25 November anno 1628. ]

#

I 105. — BANDA.
AEN DEN PRESIDENT JAN JANSZ. VISSCHER PER ’T JACHT PURMERENDT, 

IV'tff 25 NOV. 1628.

Met de schepen Purmerendt, ZnytHolland ende Den Brielsijn ons U. E. mis
siven van 25 April ende primo September geworden, ende wel ontfangen de 
noten ende foelie daerinne gescheept, als te weten 70.472 catti noten, 23.289 
catty rompen, 25.485|-catti macis in 1252 sockels, 13 liggers gepeeckelde 
noten, te samen incoops costende ƒ 90.765 — 19 — 9, vvelcke’t comptoir 
Banda in reeckeninge goet gedaen zijn. Door de boecken vandaer gecomen 
hebben gesien, hoe boven de winst van den handel ende incompsten aen on- 
gelden geconsumeert zijn ƒ67.875 — 15-— 5, ende daerenboven hebben 
noch affgeschreven voor de quade schulden ƒ 196.083 — 14 — 2, welck de 
voorsz. noten ende foelie soo veele verswaert, dat de 1252 sockels macis ende 
70.472 catti noten de Compagnie comen te costen ƒ355.083 — 14 — 2, daer- 
aen U. E. sien can, hoe noodich het sy, dat in ’t aenstaende beter gemesnageert 
worde: souden anders niet bestaen connen.

’t Verleden mousson hebben in alles van de Moluccos ende Amboina be- 
comen 206.413® nagelen, welcke de Compagnie, met d’affgeschreven quade 
schuit ende ’t gene boven de winst verteert is, costen ƒ 464.587 — 7 — 10, 
dat mede costelijcke nagelen vallen. De voordere oncosten van de forten ende 
schepen daerby gedaen sijnde, is apparent dat voorsz. noten, foelie ende 
nagelen in Nederlant sooveel niet sullen connen renderen, als de Compagnie 
met alle oncosten comen te staen. Derhalven is noodich datdesaecken aldaer 
beter geschickt ende beleyt worden, ofte de Compagnie, des Godt verhoede, 
soude haerselven consumeren.

Niettegenstaende dat U. E. soo ernstelijck bevolen hadden des Compagnies 
proffijt ende voordeel ten hoochsten te bevorderen, alle dispensen wel te 
reguleren ende mesnageren, soo vernemen evenwel, dat in de tijt van vijf 
maenden, tsedert ultimo February tot ultimo July, weder opnieus in Banda 
geconsumeert sijn ƒ 111.000, dat voorwaer een groote somma is; ander regle
ment ende beter mesnagie hadden van U. E. verhoopt. Banda besitten niet 
omme des Compagnies middelen aldaer te consumeren, maer om proffijt ende 
voordeel daervan te genieten.
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Hierover bevelen U. E. andermael by dese wel expres des Compagnies 
voordeel in den handel alsoo te procureren ende alle dispensen soo te regu
leren, dat de lasten met de winst van den handel ended’ incomsten van'tlant 
vervallen ende overwonnen werden, gelijck voor dese by tyde van d' heer 
Willem Jansz. geschiede ende alsnoch seer wel gedaen can worden; ’t schort 
maer aen goede ordre ende goet reglement.

De noodige fortificatie dient niet versuymt, maer met discretie ten besten 
gevordert ende onderhouden te worden, voorsooveele met de minste costen 
van de Compagnie doenlijck is ende de noodt vereyscht; maer het bouwen 

soo vele groote ende costelijcke huysen als op een tijt by der hant geno- 
sijn, had wel minder gemaeckt ende uutgestelt connen werden. Mesna- 

gieert noch ende excuseert al wat excuseren cont: de Compagnie sal daeraen 
dienst geschieden, alsoo de landen van Banda niet besitten omme des Com
pagnies middelen te consumeren, maer om proffijt van daer te trecken.

Per nevensgaende placcaet sal U. E. sien, hoe publijck verboden hebben dat 
niemant hem vervordere eenige cleeden off arack na Amboina ende Banda 
te voeren, op pene van confiscatie derselve ende voordere arbitrale correctie. 
U. E. sal daerop letten, ende die ter contrarie doet, na behooren straffen.

Boven de voorsz. ƒ 196.083 — 14 — 2, van outs uutstaende, vernemen wy 
dat noch wel ƒ 20.000 daerenboven uutgeborcht zijn. Wy recommanderen 
ende bevelen U. E. neersticheyt te doen, omme van ’t een ende ’t ander met 
den eersten te innen soovele mogelijck is, ende ’t selve neffens alle andere 
effecten beter dan voor desen te besteden. Verbieden U. E. mede wel expres, 
volgens dese neffensgaende resolutie by ons ende den raet van Indien ge
nomen, op den ontfang van desen geen slaven, geit noch goet uut te borgen, 
’t zy aen wie het oock soude mogen wesen, Nederlanders noch andere inge- 
setene, vrylieden noch Compagnies dienaers, op pene dat U. E. oft de coop- 
lieden die sulcx tegen onse ordre souden mogen doen, vergoeden sullen de 
schade ende interest die de Compagnie daerdoor soud mogen lyden.'ï'

De bevorderinge van d’aenplantinge van muschaet ende cocusboomen 
sy U. E. andermael gcrecommandeert. Die ’t lant ofte percken besitten, sult 
daertoe constringeren, ende ’t selve door des Compagnies lijffeygenen mede 
laten doen. Consumeert haer niet met bouwen van onnodige wercken, gelijck 
gemeenlijck geschiet, maer verleent haer tijt omme oock thuynen te maecken 
ende te vissen, opdat daervan goet onderhout becomen ende buyten des 
Compagnies last onderhouden werden, soo zullen des te beteren dienst 
de lijffeygenen genieten.

Nu selffs heer ende meester van Banda sijn, comen ons de noten ende foe
lie veel dierder te staen dan doen die van de Bandanesen cochten. Maeckt 
doch dat de rechte vruchten van Banda eens genieten; ’t is een landt dat sijn
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4
?invvoonders rijckelijck voeden can, gelijck voordese gesien hebben; ’tschort 

niet dan aen goede mesnagie, be-leyt en de ordre.
Met die van Chey, Arou endCTanimber, als andere naestgelegen plaetsen, 

dient U. E. goede correspondentie ende vrientschap t’onderhouden. Trect 
die lieden aen, soo veel mogelijck is; beter is ’t dat sy in Banda comen dan 
dat wy na Chey, Arou ende Taminber senden. De Macassaren zal U. E., soo 
veele mogelijck is, van daer weeren ende vyantelijck aen doen tasten waer die 
becomen can.

’t Is ons sonderlinge aengenaem, dat de dienst der kercke ende schoole 
wel waergenomen vvort; wenschten wel dat sulcx mede van Amboina mochten 
hooren. Aengaende de kinderen van Poulo Ron die de Compagnie ter schoole 
onderhout: eenige sullen wel langer dan tot 10 a 12 jaeren daerby mogen 
blyven, maer voor de meeste part is ’tniet noodich, noch niet geraden; als het 
tijt is de nooten en foelie te plucken, sult hem daertoe medegebruycken laten.

Aengaende de hoorenbeesten: per nevensgaende resolutie sal U. E. sien, 
hoe by ons ende den Raedt andermael goetgevonden is, deselve van ’t lant 
van Banda, Lonthor, Poulo Ay ende Rossingeyn te doen transporteren; der- 
halven sal U. E. daermede voortvaren, ’t Is qualijck gedaen dat het verleden 
jaer volgens onse ordre niet gedaen is; ’t gemeene beste behoort altijt voor 
’t particuliere te gaen.

Alsoo wellicht soud connen gebeuren dat door de Macassaren, Ternatanen, 
Portugiesen, Sanjaerden off andere een inval oft tocht op d’eylanden Ban
da gedaen oft voorgenomen wierd, als minst daerop verdacht souden wesen, 
gelijck de Mattaram op Battavia onderle)rt heeft, recommanderen ende beve
len U. E. goede sorge te dragen ende sulcken ordre te stellen, dat alle des 
Compagnies forten, reduyten ende plaetsen continueel in goede defentie 
werden gehouden, wel versien van volck ende andere nootlicheden, victualie, 
cruyt, loot, lont ende wat ter defentie vereyscht vvort, opdat de vyanden geen 
voordeel becomen, soo ’t geviel dat eens iets vyantlijck voornamen, gelijck wy 
verneemen, geschieden sal. Soo ’t vlacke velt oft bos niet defenderen connen, 
maeckt dat ten minsten de forten, huysen ende plaetsen versekert ende be- 
waert blyven, totdat naerder ende meerder macht becomt.

Door nevensgaende copie van d’ onse, aen den Gouverneur Philips Lucasz. 
geschreven, sal U. E. sien hoe met de Ternatanen staen ende wat gevoelen 
van haer hebben. Soo daer eenige verschynen, sult hun immers soo weynich 
als openbaere vyanden vertrouwen.

Hoe Battavia van den Mattaram aengetast is ende wat hier in dry maenden 
in den oorloch gepasseert sy, sult per nevensgaende verhael verneemen, 
daertoe ons dienaengaende gedragen.

Met de naeste sullen op ’t versoeck van U. E. verlossinghe disponeren.
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Wy verstaen dat op 12en December 1627 met een orangbay 25 sielen van 
Poulo Ay gevaren sijn, ende soo de saecke te nauste ondersocht waere, dat 
bycans geheel Poulo Ay daeraen schuldich bevonden soude hebben gewor
den ; U. E. sal wel doen ende vernemen wat d’ oorsaecke van sulcken vertreck 
geweest sy, mits ordre stellende dat in ’t aenstaende d’ oorsaecke van dier- 
gelijck vertreck voorcomen worde, gelijck wy voor seecker houden wel ge- 
-schieden can.

In ’t Casteel Battavia, ady 25en November anno 1628.

418

106. — BANDA.
AEN DEN COOPMAN ARE NT GARDENIJS PER ’T JACHT PURMERENDT,

25 NOV. 1628.

Met Purtnerendt ende Den Briel sijn ons uwe missiven van 26 April ende 
primo September wel behandicht, daerop de vereyschte antwoorde aen den 
president Visscher wort geschreven, waeraen ons gedraghen.

’t Is ons aengenaem dat ghy als oppercoopman by den Raedt in Banda op 
’t comptoir Nera waert geordonneert. D’ Almachtige verleene U syne segen, 
omme ’t selve ten dienste van de Generale Compagnie ende t’ uwer eeren 
uyt te voeren.

Wy recommanderen ende bevelen U. 1. serieuselijck sooveel U aengaet 
te helpen bevorderen, dat alle oncosten in Banda soo gereguleert worden, 
daertegen de winsten endeincomen van den lande met alle mogelijcke devoi- 
ren soo geaugmen teert, dat den anderen jaerlijcx ten minsten moghen egua- 
leren. Banda is voorleden jaer ƒ70.000 ten achteren geteert; dit jaer sal ’tniet 
min wesen; overlegt dit eens, ende cargeert de vruchten die daer vallen met 
dese consumptie, item de gagien die in Banda verdient ende per reste in Ne- 
derlant affbetaelt worden, d’ oncosten van schepen tot overvoer van deselve, 
soo sult ghy bevinden dat Banda de Compagnie niet nut is, ende dat de vruch
ten, die van daer becomen, de Compagnie sooveel niet connen renderen als 
comen te costen; derhalven moet hierin nootsaeckelijck worden versien ende 
alle onnodighe timmeragien ende gastos affgeschaft ende, beter als nu gedaen 
is, gemesnageert. Alles gaet door u handen,draecht derhalven goede sorge dat 
van daer beter contentementten dienste van de Compagnie mogen becomen 
als nu wel hebben.

’t Mishaecht ons dat den coopman Schooff soo mercklijcke somme op sijn 
administratie te cort compt, maer nog meer dat ghy kennisse soud gehadt 
hebben, als wanneer transpoort van de winckelopNera van hem overnaempt, 
veel ten achteren was, ’twelck oock naderhant uyt d’ effecten van Poulo Ay
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aen U vergoet soude hebben. Soo sijnde heeft U. 1. niet na schuldigen plicht 
gehandelt, ’t selve verswegen, ende sijt oorsake de Compagnie soo grooten 
schade by desen quant compt te lyden. Wy hebben den president Visscher 
belast informatie daervan te nemen; ghy sult u verantwoordinge dienaen- 
gaende hebben te doen.

In ’t Casteel Battavia, ady 25en November anno 1628.

107. — POULO AY.
AEN DEN COOPMAN, 25 NOY. 1628.

Met den uwen van den 28en Augusty hebben verstaen dat ghy by den 
Raedt als coopman ende hooft op Poulo Ay waert geordonneert te liggen. 
D’ Almogende verlene U synen seegen ende geve ’t selve ten dienste van de 
Generale Compagnie ende t’ uwer eere bedienen ende uytvoeren moocht.

Wy willen U serieuselijck gerecommandeert ende bevolen hebben alle uwe 
crachten aen te wenden, omme goede partye nooten ende foelie over te sen- 
den, d’ oncosten soo te besnyden ende de winsten by alle mogelijcke naer- 
stichevt soo t’ augmenteren, dat den anderen egualeren, o ff de Compagnie 
can in Banda niet bestaen. Volcht den ouden sleur niet, maer siet alles ten 
besten te reformeren, opdat boven anderen eere moocht inleggen. Reguleert 
ende mesnagieert d’ongelden aldaer in dier vougen, datter niet anders ge- 
daen wort als dat nodich vereyscht te geschieden. Onnodige timmeragieende 
reparatie laet na. Dit recommanderen U ten hoochsten, ende continueert jaer- 
lijcx in U advysen.

In ’t Casteel Battavia, ady 25cn November anno 1628.
i

108. — BANDA.
AEN DEN KEROKENRAEDT PER ’T JACHT PURMEBENDT, 25 NOV. 1628,

&

Godtsalige ende eerwaerdighe vrunden. Uwe aengename brieven van 15en 
April ende 30 Augusty sijn ons met Purmerendt ende Den Briel wel ter hant 
gecomen, daerby grondich ende wijtloopich wegen den goeden stant der 
kereke ende schoole in Banda bericht sijn geworden.

ons seer verheucht dat door de schickinghe Godes ende uwen 
sonderlingen yver ende naersticheyt ’t Christengelove onder d’inwoonderen 
ende andere vreemde natiën van Banda seer aengroeyde ende soo goede vruch-

’t Heeft
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ten voort hadde gebracht, dat alreede eenige onder haer tot het gebruyck 
des Heyligen Avondmaels waren ingelaten. D’Almogende verhoopen wysal 
uwen arrebeyt meer ende meer segenen, tot voortplantinghe van de Christe- 
lijcke religie ende verbreydinge sijns heilighen naems aldaer.

’t Is ons mede seer aengenaem te vernemen de goede getuychenisse die 
denE. president Visscher van U is gevende wegen de goede devoiren, die by 
U. E. tot voorderinge van de schoole ende opqueeckinge van dejongejeucht 
werden aengewent. Wy recommanderen U. E. in ’t eene ende ’t ander te vol- 
herden; wy sullen oock niet nalaten de hulpende hant daerin te bieden ende 
Godt sal sijn segen verleenen, denwelcken wy bidden U alt’samen te willen 
nemen in sijn heylige bewaeringe ter salicheyt. Amen.

Door den predicantHeurnius worden de schoolkinderen van pampier ende 
pennen versien.

In ’t Casteel Battavia, ady 25 November anno 1628.
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109. — ORDRE
VOOR D’ OVERHOOFFDEN VAN DE SCHEPEN DENBRIEL, PURMERENDTENDE 

'TFREGATTE SU RATTE, GAENDE IN COMPAGNIE NA AMBOYNA ENDE 
BANDA, 25 NOV. 1628. ...... *

Van hier sult ghylieden in Godes name uwe reyse gesamenderhant op 
’t spoedichste na Amboyna vorderen, loopende de custe van Java langs, ende 
soo dicht als sonder perijckel ende verachteringh van de voyagie mach ge
schieden.

Op de reede van Japara eenige Macassarsche ende Javaensche joncquen 
off cleynder vaertuych vernemende, sult die voor goeden buyt aenslaen, de 
goederen onder behoorlijcken inventaris overnemen ende ’t volck in goede 
verseeckeringe bewaren.

Die van Bantam ende die onder des Mattarams gebiedt staan, mitsgaders 
alle andere onse vyanden sult en passant alle mogelijcke affbreuck doen, 
sonder nochtans veel tijt daerom te versuymen.

In handen van den oppercoopman Jacob Jansz. Patacce gaet een missive 
aen den coninck van Bouton met een kulder tot schenckagie van den heer 
Generael. Byaldien u gelegentheyt toelaet, sult daer aenloopen, gemelte 
missive ende schenckagie aen den coninck met behoorelijcke complimenten 
overleveren, sonder daer nochtans om tijt te versuymen o ff uyt uwen cours 
te gaen.

Byaldien gedurende de reyse yets ten dienste van de Generaele Compagnie 
voorviele te verhandelen, sal alsdan den oppercoopman Patacce den Raet
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beroepen, daerinne presideren ende dienvolgende devlaggeop Den Brielvzn 
de groote stenge laten wayen.

In Amboyna met lieff gecomen sijnde, sult ghylieden d’ordre van den 
Gouverneur Philips Luccasz. ende den Raedt aldaer nacomen.

In ’t Casteel Battavia, ady 25en November anno 1628.

HO. — JAMBY.
AEN DEN OPPERCOOPMAN CORNELIS VAN DER HOEFF PER ’T JACHT 

BATTAVIA, 6 DEC. 1628.

Om ’t comptoir Jamby op voordeel te versien, hebben wy goetgevonden 
alsnu weder derrewarts te senden ’t jacht Battavia met 8000 realen in spetie 
ende de resterende versochte deden; recommanderen U. 1. alles op ’t voor- 
deelichste ten besten dienste van de Compagnie te besteden. Coopt met 
contant geit niet duerder dan riael’t picol, maer is ’t mogelijck, siet de 
peper 4 realen ’t picol te becomen, alsoo met d’ oncosten ende leccagie noch 
dier genoech comt te staen. Met de deden sult de hant oock niet lichten, 
maer trachten deselve met gemack op ’t voordeelste tegen peper te verhan
delen, alsoo apparent is dat U. 1. noch d’Engelsen in lange geen ander car- 
gasoenen off cappitael becomen sullen; derhalven sult U niet verhaesten 
om het geit ende deden te besteden. Soo de fluyt Velsen niet vertrocken is, 
sult dit jacht Battavia met de gereetste peper herrewaerts senden, alsoo 
Velsen aldaer dienstiger dan ’t jacht Battavia is, ende Battavia metten eersten 
alhier verdubbelt dient. By de coningen van Jambi sult met discretie aenhou- 
den omme de tol van peper met peper te betalen, vermits de tollen anders al 
te swaer vallen. Voorder refereren ons aen ’t schryven van de heer van Die- 
men, hiernevens gaende, gelijck mede aengaende [’t geen] tsedert ’t vertrec- 
ken van ’t jacht de Haze in den oorloch tusschen ’t leger van den Mattaram 
ende ons gepasseert sy, ende hoe eyntlijck ’t selve leger seer desolaet van 
hier vertrocken is. Geeft alles de coningen van Jamby in behoorelijcke ma- 
niere te kennen ; de Compagnie sal daeraen dienst geschieden.

In ’t Casteel Battavia, ady 6cn December 1628.

111. — INSTRUCTIE
VOORDEN MEER COMMISSARIS GREGORIUS CORNELY, GAENDE MET DE 

JACHTEN 'SLANTS HOOPE ENDE KEMPHAEN NA SOLORj lö DEC. 1628.

Alsoo wy ten dienste van de Generaele Compagnie goet ende geraetsaem 
hebben gevonden de besettinge van ’t fort Henricus op Solor niet langer te

i
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continueren, maer Compagnies middelen ende ommeslach aldaer te lichten 
ende herrewaerts te transporteren, sult ghy desen aenstaenden nacht in Godes 
name onder seyl gaen ende u revse op ’t spoedichste derwaerts bevorderen.

In Solor met lieff gecomen sijnde, sal U. E. sonder eenich delay, alsoo ’t 
alreede laet is, de jachten de Hoope ende Kemphaen met requisijt cargasoen 
doen versien, ende tot bevorderinghe van de sandelhandel aen de buyten- 
cust vanTimor op ’tspoedichste derrewaerts affvaerdigen, gebruyckende totte 
directie van gemelten handel den oppercoopman Jan Tombergen.

De negotie tot procure van ’tsandelhout, was ende slaven bestelt, ende de 
jachten van de Zuydtcuste van Timor vertrocken sijnde, sult alles tot de 
lichtingevan ’tfortendecomptoir aldaersoo prepareren, dat met den eersten, 
soo haest de jachten weder in Solor verschynen, sonder eenige incommodatie 
met Compagnies volck ende goederen herrewaerts aen moocht comen.

Geen vryluj'den, onder onse gehoorsaemheyt sorterende, sal U. E. daer 
laeten, maer die genegen sijn na Battavia te comen, sult passagie verleenen 
ende met haer middelen herrewaerts overvoeren. Byaldien eenige na Amboy- 
na of Banda versochten te vertrecken ende daertoe met prauwen off ander 
vaertuych selven gelegentheyt hadden, moocht haer sulcx wel consenteren, 
ende soo ’t jacht den Kemphaen conde gemist worden, souden wy wel incli
neren dat men de borgerye alt’samen, des versoeckende, daermede na Am- 
boyna offBanda transporteerde. Na gelegentheyt ende bevindinge van saecke 
sal U. E. ten dienste van de Generale Compagnie daerin mogen disponeren.

Onse vrunden ende bontgenooten in Solor sullen haer buyten twijffel over 
dese lichtinge ende ’t verlaten van ’t fort beclagen. U. E. sal de principaelste 
hooffden derselver van onsentwegen groeten ende aendienen, dewyle sy met 
de Portugiesen, die van Larentucke ende andere onse vyanden in treves sijn, 
ende dat wy niet vermogen met deselve in vrede te treden, hebben wy onno- 
dich geacht ’t casteel op Solor tot hun bewaeringhe langer met guarnisoen 
met groote costen van de Compagnie beset te houden, gelijck mede dat wy 
tot onse leetwesen vernemen, dat door de quade comportementen van onse 
overhooffden aldaer groote oorsaeckevan misnoegen aen eenighe onser bont
genooten wort gegeven, waerover, ende om alle misverstanden ende meerder 
questiën voor te comen, wy goetgevonden hebben den commandeur 
daer t’ontbieden, ende voorts den handel op Solor ende Timor met schepen 
jaerlijcx waer te nemen, hun voorder recommanderende, dat d’oude vrunt- 
schap gelieven t’onderhouden, ende dat niet naerlaten sullen haer tegen die 
haer overlast sullen aendoen t’ assisteren.

Voorder, alsoo ons niet alleen verscheyde quade geruchten van de miscom- 
portementen ende quade handelinge van den commandeur Jan d’ Horney 
ter ooren gecomen sijn, maer dat eenige opinieren ’t hooft wel na den vyant
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mocht hebben, sal U. E. op sijn aencomste aldaer van voorsz. commandeurs 
actiën ende gedragentheyt scherpelijck informeren ende na ondervindinge 
van saecken, des nootsijnde, denselven in versekeringh nemen, omme t’ syner 
tijt alhier sijn verantwoordinghe te doen; maer de faulten van soo grooten ge
volge niet sijnde als hier wel gerucht wort, sal U. E. behoorelijck transport 
van de goederen ende Compagnies middelen, onder sijn administratie berus
tende, uut sijn handen overnemen, van alles behoorlijck reeckeninge voorde
ren, ende hem alsoo t’syner tijt mede herrewaerts voor ons laten comen. U. 
E. sal hierinne, seggen wy, na bevindingh van saecken ende met discretie 
handelen, altijt sorge dragende dat de Compagnie in haere reparatie ende 
middelen door toedoen van haer eygen dienaers niet wordt vercort.

Doet alle devoirommede restanten en de coopmanschappen, in Solor dien- 
stich, voor U vertreck sooveel te gelde te maken als mogelijck wert, ende dat 
niet vercoopelijck is brengt herrewaerts, sonder iets ofte eenige uutstaende 
schulden na te laten.

Tracht alle d’ inlantsche Christenen, gelijck veel in Solor sijn, te bewegen 
dat hun na Amboyna, Banda off wel na Battavia metterwoon begeven; prijst 
haer dese gelegentheyt van de plaetsen aen, ende stelt hun d’apparente pro- 
fyten, die daer meer als in Solor te doen sijn, schoon voor; doet hier wat extra- 
ordinary devoir in, ende siet dese luyden van daer te diverteren. De Compag
nie sal daeraen dienst geschieden.

Kitchil Protavi ende sijn soon sullen hun apparentlijck seer beclagen, haer 
van ons verlaten siende ende dat tegen hunne vyanden niet sullen connen 
bestaen; presenteert haer in sulcken gevalle dat mede na Battavia comen ende 
haer daer ter neder slaen, alwaer hun geen hulpe ende faveur van sijn E. sal 
mancqueren, maer immer soowel als in Solor sullen cunnen erneren. Omme 
in Amboyna off Banda te resideren houden niet geraden; sult daervan niet 
spreecken.

Gcdenckt van Solor mede te brengen eenige goede tolcken voor Tymor, 
opdat aldaer na desen, als eenige jachten tot den handel derrewaerts senden, 
niet verlegen vallen.

Alles in Solor verricht, Compagnies volck, middelen, geschut ende alle den 
ommeslach van daer scheep sijnde, sal U. E. de punten van ’t casteel met 
boscruyt opblasen, deguardynen raseren, ende alles door de Mardijckers ende 
ons volck sooveel doen slechten als geschieden can, opdat de Portugiesen 
daervan geen nut becomen off hun daerin verstercken.

Onderwegen eenige Spangiaerden, Portugiesen, Maccassaren die van Ban
tam ende alle die onder des Mattarams gebiedt sorteren, als daer sijn die van 
Tegal, Pacalonna, Candael, Japara, Damacq, Giri, Jortan, Surrobaya, Grissy 
ende Madura, bejegenende, sult alle mogelijcke affbreuck doen ende in u ge-
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welt sten te becomen, hunne goederen onder behoorelijcke inventaris over
nemen, ’tvolck in goede verseeckeringe bewaren ende ’tvaertuych, dat niet 
bequamelijck cunt bergen, vernielen ende verbranden.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 15 December anno 1628.

424:

112. - SOLOR.
AEN DEN OPPERCOÓPMAN JAN D’HORNEY PER DE JACHTEN DE HOPE 

ENDE KEMPHAEX, 15 DEC. 162S.

Met ’s Lants Hope, Cotchijn ende St. Nicolaes sijn ons successive [uwe mis
siven] wel ter hant gecomen, daerby 't gepasseerde in Solor vernomen, ende 
alsoo goetgevonden hebben met dese jachten de Hope ende Kemphaen derre- 
waerts te committeeren d’heer commissaris Gregorius Cornely om op Com
pagnies affairen in Solo.r soodanigen ordre te stellen als wy ten dienste van de 
Generale Compagnie goetgevonden hebben hem by instructie te belasten, 
willen wy U. 1. gerecommandeert ende bevolen hebben, gemelten Gregory 
voor onsen commissaris t’ erkennen, respecteren ende gehoorsamen, mitsga
ders de preseance ende ’t opperste gesach te cederen, gelijck mede in alle 
voorvallende saecken met raedt ende daet na u vermogen t’ assisteren, ende 
voorts sonder eenige contradictie na te comen ende doen nacomen sulx als 
by sijn E. ende den Raet tot welstant van de Generale Compagnie aldaer sal 
werden goetgevonden, waertoe ons verlaten.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 15en December 1628.

ij
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113. — ORDRE

VOOR DEN OPPERCO OPMAN GERRIT BROUCKMANS, GA ENDE MET 'T SCHIP 
MAURITIUS NA BANTAM, 16 DEC. 1628.

Alsoo wy seeckerlijck geinformeert sijn dat tot Bantam redelijeke partye 
in voorraet is, ende dat die van d’Engelsche Compagnie, aldaer residerende, 
gants onversien ende van middelen ontbloot sitten, soodat de peper d’ inwoon- 
deren van Bantam genoechsaem tegen hunnen danek aen de hant blijft, heb
ben wy goetgevonden U. 1. derrewaerts te committeren, omme t’onderstaen 
off met die van Bantam in onderhandelinge conde geraecken ende alsoo 
goede quantité peper redelijck coops, voor dat d’Engelschen ontset van geit 
becomen, uyt Bantam te trecken, daeraen de Compagnie in verscheyd 
pecten groote dienst soud geschieden.

Ghy sult derhalven dese aenstaende nacht met het schip ’s Lants Mauri
tius derrewaerts seylen ende nevens den Griffioen ende Cleyn Heusden, tegen-
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woordich aldaer op de wacht leggende, voor Bantam te rheede loopen, latende 
de witte vlag achteraf wayen; ende byaldien iemant, gelijck vertrouwen ja, 
’t sy in ’t openbaer of bedecktelijck aen boort compt om te vernemen, waer- 
omme daer gecomen sijt, sult hun te verstaen geven dat van den Gouverneur 
Generael gesonden sijt om met den Gouverneur te spreecken, ende dat tot 
dien eynde licentie versoeckt omme aen lant te mogen comen.

1 a 2 dagen voor Bantam gelegen hebbende ende datter interim niemant 
aen boort quame, sal U. 1. van uwentwegen ’t sy met een praeuw off schuyt- 
jen aen lant senden ende u versoeck aen die van den boom te kennen geven. 
Licentie van aen lant te mogen varen becomen hebbende, sult met een cleyne 
suite derrewaerts gaen ende U addresseren aen den Gouverneur vandestadt, 
hem acndienende dat ghy van den heer Generael gesonden compt om hem te 
begroeten ende middelen tesoecken omme alle de gepasseerde onlusten ende 
oneenicheden t’assopieren ende den vervallen handel wederom in treyn ende 
sleur te brengen; ende byaldien hun daertoe mede geneegen thoonen, sal U. 1. 
voordragen ende versoecken, dat gelijck wy van onser syde ydereen vry ende 
ongemolesteert laten over en weder van Battavia na Bantam vaeren, dat sy 
van gelijcken den handel willen openen ende de vaert vry geven, omme peper 
ende alle andere coopmanschappen na Battavia te voeren. Byaldien U ge- 
vraecht wierde off geen peper begeerde te coopen, sult daerop antwoorden 
dat wel geneghen sijt goede partve peper, redelijck coops te becomen sijnde, 
te coopen, ende vragen met eenen na den prijs, ende hun aendienen dat ghy 
d’ heer Generael van alles sult verwittighen.

Hiernevens gaet in deden als andersints de waerde van omtrent 100 realen 
van 8cn; U. 1. sal op u aencomste daeruut aen [den] Tommogon een cleyne ver- 
eeringe doen, ende voorts aen eenige andere die ’t selve meriteren, ende daer 
de Compagnie dienst van te verwachten staet.

Gelijck per onse voorige ordre ende instructie, sal den oppercoopman 
Broeckmans, wien dese carge bevolen wert, den Raet beroepen ende conti- 
nuelijck in deselve presideren, ende de vlagge van de grootestenge voeren op 
’t schip daer sijn residentie is hebbende.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 16en Decembris anno 1628.

1

114. — AMBO IN A.
AEN DEN GOUVERNEUR PHILIPS LIJCASZ. PER DE VRYLUYDEN 

FLUYTE GOECUM OVER BALABOANGH, 21 DEC. 1628.

hier affgevaerdicht de schepen Den 
Br iel ende Purmerent met het fregat Surattc, ende sijn den 26en November pas-
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Na Amboyna ende Banda hebben van
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sato van de rheede alhier vertrocken. Lang voor den ontfang deser verhoopen 
dat by U. E. wel sullen sijn aengecomen, daermede U. E. soo uy t d’ overgaende 
vrunden als onse missiven ende d’ advysen van ’t gepasseerde alhier ampel
bescheyt sullen hebben vernomen.

Soo gemelte schepen des morgens van de reede seylden, arriveerde des 
avonts alhier van Teyouhan ’t jacht Battavia met een cargasoen van ƒ270.000, 
bestaende in 400 picol rouwe Chineese zyde, syde waren, getwerende syde, 
suyckeren, geconfyte gember, pertye Chineesche gangans, etc J sijnde de saké 7. tj v ‘v, 
op de cust van China beter gesuccedeert als wel geopinieert l/adden.

Den rover Icquan, nadat zich meester van de see gemaeckt hadde, Aymoy 
ingenomen ende ’tlant rontsom gedestrueert, is met die van China veraccor
deert, mandorijn van Aymoy ende admirael van de Chinese see gemaeckt; 
heeft uyt sijn evgen motijff alle de Nederlanders by hem gevangen, sijnde 76 
in ’t getal, in vrydom herstelt ende na Teyouhan gesonden, ons jacht West- 
cappel met sijn inhebbende silver ende goederen gerestitueert, gelijck dat 
genomen hadden, ende voorts in contract met d’ onse getreden om jaer- 
lijcx groote partye zyde, syde waren, suyckeren, gember als andersints te 
leveren. D’ Almogende late alles voorts ten dienste van de Compagnie succe-
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Van Japan waren in Teyouhan aengecomen tweejoncken, gemantmet470 
coppen ende van amonutie van oorlogh wel versien; gemelte Japonders heb
ben bysurprinseCompagnieshuysinge, in Teyouhan staendebuyten ’tcasteel, 
overrompelt, ende nadat haer van den Gouverneur Nuyts (die alleen met sijn 
soontjen ende den tolck daerbinnen was) versekert hadden, ditto Gouverneur 
endeRaet,opseeckeregefabriceerde ende onrechtmatige pretensien.uutCom- 
pagnies middelen in syde ende silver affgedrongen de somme van ƒ 107.000 
voor ende aleer den Gouverneur wilden largeren, ende sijn met ditto syde 
ende silver in compagnie van ons schip Erasinus onder ostagiers na Japan 
vertrocken. Hoe dit aldaer verstaen sal worden, leert den tijt. ’t Staet te be
duchten de Compagnie swaerlijck aen ’t hare weder sal geraecken; 'ten wort 
hier niet wel genomen den Raedt in Teyouhan soo schandaleus ende preju- 
ditiabel contract hebben aengaen.

’tGeene tusschen ons ende des Mattarams leger tot op ’t vertreck van Den 
Brielende Punncrent was voorgevallen, sullen U. E., als vooren geseyt, uut 
de vrunden ende onse missiven hebben vernomen. Tsedert hebben sekerlijck 
vernomen, dat onder ’t gebiedt van den Tommogon Suragulagul een nieu 
secours van 20.000 man alhier uyt de Mattaram is aengecomen, last hebbende 
om de voornaemste goederen, als laeckenen, deden, amphioen ende realen 
van 8an, die presupponneerden alreede met Battavia verovert waren, uyt han
den van Bouraxa over te nemen ende aen den Chochouangh te brengen;
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ende byaldien Battavia op sijn aencomste niet was overwonnen, dat in sulcken 
gevalle Bouraxa met sijn volck soud aendryven om te vechten off hun selver 
doot te slaen; maer alsoo Bouraxa ende een groot deel van sijn volck voor ditto 
Tommogons comste ’t leven gelaten hadden ende de reste meest verloopen 
ende van ongemack gestorven, heeft den Tommogon sijn commissie niet con- 
nen volvoeren, weynich moeytegehadt om Bouraxa metsijn volcktedoen vech
ten, veel min om transpoort van de veroverde goederen uut sijn handen over 
te nemen; alleenelijck dat^seeckere groote edelluyden, namentlijck Quiey du 
Paty Madura Radgia ende Quiey du Paty Topusancta, met omtrent 700 man in y) f **** - 
sijn compagnie door last van de Mattaram herrewaerts gebracht om haer doot te 
doen vechten off selver om te brengen, alt’samen dry dagen voor sijn vertreck 
heeftdoencritssen,endededoodelichamen alhier toteenspecktakel nagelaten.

Den Tommagon Suragulagul geen apparentie siende Battavia met gewelt 
te vermeesteren, heeft onderleyt de riviere een myle booven de stadt te ver- 
le)rden, omme deselve omtrent Battavia uut te droogen, op hoope om ons per 
gebreck van water sonder vechten te doen verloopen, maer nadat een maent 
met 1000 man daechs aen dit werckbesich geweest hebben, alreede een lange 
sloote gegraven, is eyntlijck door groote misserie, hongersnoot ende sterfte 
genootsaeckt geweest ’t werck te staken ende Battavia te verlaten, soodat 
gemelten Tommogon den 3cn deser sijn leger heeft opgebroocken, nadatseer 
gesmolten was, ende is weder seer desolaet na den Mattaram gekeert. Godt 
sy loff dat van dese vyanden sijn verlost. Battavia sal hierdoor seer gerenom- 
meert werden, hebbende soo machtigen vyant wederstaen ende affgekeert, 
sijnde dat d’eerste lage die den Mattaram tsedertsijn regieringeheeftgehadt, 
ende apparent in alle sijn dagen sooveel volcx niet verlooren als hier voor 
Battavia. Off licht herrewaerts weer tendeeren sal, leert den tijt. U. E. sullen 
dese tydinge overal ruchtbaer maken, ende de Ternatanen met de vrunden, 
die alhier sijn geweest, alles communiceeren.

Alledevruchtboomen, principalijck de clappus ende pienangh, sijn rontsom 
de stadt ende de revier op gants geruyneert ende alle thuynen geschent; 
daertegen hebben ’t lant met veel graven ende doode lichamen besayt gela
ten. Veele worden hier ende daer op de wegen doot gevonden, soodat niet 
sonder groote armoede ende verlies van volck thuys sullen comen.

Die van Bantam geven vrywat beter coop als oyt voor desen, soecken niet 
als met ons te bevredigen, ende sijn in onderhandelinge. Wattervan vallen 
wil leert den tijt, ende sal U. E. naer desen verstaen.

Van Siam ende de Bocht van Patany sijn hier alreede met joncquen over 
de 400 lasten rijs aengecomen. Goede pertye wert noch verwacht, soo dat 
Godtloff geen gebreck sullen hebben, ende U. E. eerlangh goet ontset sult 
becomen.
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Desen gaet per de fluyt Gorcum, die wv geconsenteert hebben van hier nae 
Balamboangh om rijs te vaeren, ende daermede na Amboyna ende Banda 
te loopen. De rheeders van gemelte fluyte hadden gaerne gesien de Com
pagnie hunnen rijs tot een seeckeren prijs aengenomen hadde in Amboyna 
offBandat’ ontfangen, om alsoo by slappen aftreek offandersints aldaer niet 
verlegen [te] vallen, ende souden apparent deselve wel tot 45 off 50 realen ’t 
last gecontracteert hebben, maer sijn E. heeft ’t selve niet geraden noch voor 
de Compagnie dienstich gevonden, alsoo goede pertye van Siam ende Cho- 
romandel wachten, daermede de quartieren innewaerts noch voor d’aen- 
comste van dese fluyte tot sieviler prijs hopen te provideren. Ondertusschen 
hebben op ’t ernstich versoeck van dese rheeders niet connen ofte willen 
naerlaten, U. E. by desen te recommanderen op d’ aencomste van dese fluyte, 
’t sy in Amboyna off Banda, daer ’t soude mogen wesen, haer in ’tbeneficiee- 
ren van .hunne rijs de hulpe hant te bieden, ten eynde deselve onder d’in- 
woonders met redelijeke avance, ende soo spoedich als mogelijck sal sijn, 
mogen quijt raken, haer voorts alle hulpe, adres ende faveur bewysende, soo- 
veel eenichsints buyten prejuditie ofte merckelijcke^verachteringe van de 
Generale Compagnie can geschieden.

Wy twijffelen niet off sullen hunne last aldaer onder de borgerye ende 
d’inwoonders genoechsaem ende spoedich venten, ende byaldien op ’tjongste 
meteen last20 off 30 verlegen bleven off daeromme lang souden moeten ver
toeven, sal U. E. deselve haer tot een redelijeke prijs (daerby de Compagnie 
niet al te seer beswaert wert ende sy behouden mogen blyven) affnemen, 
opdat andermael volgens hun voornemen en passant de last in Balamboangh 
haelen ende tijtdelijck daermede op Battavia mogen verschynen.

Wy hebben de rheders en capiteyn Hendrick Lievensz. als hooft op dese 
fluyte varende, ernstelijck gerecommandeert ende verboden dat niet onder- 
staen de Compagnie eenige nagelen, nooten ende foelye te ontvoeren; met 
eede hebben belooft daernae niet sullen trachten, noch oock niet gedogen 
ymant van de haere ’t selve sal onderleggen. U. E. sullen haer sulex op hun 
aencomste vermanen ende indachtigen, daer voort scherpelijck op doen letten, 
ende dese fluyte, wanneer op sijn vertreck leyt, op sijn onversienst wel doen 
visiteren, opdat de Compagnie dienaengaende niet vercort wort.

’t Geit dat van de rijs procedeert, des versoeckende, sal U. E. wel voor de 
Compagnie mogen aannemen, omme alhier te betalen per advijs.

In ’t Casteel Battavia, ady 21cn December anno 1628.

r

■V
*
*

i

i

n
:
’

I|

!
i



Commissie, 21 Dec. 1628. 429

115. — COMMISSIE
VOOR HENDRICK LIEVENSZ., GAENDE VAN HIER MET DE FLUYTE OORCUM 

TOT BEVOORDERINGE VAN DEN HANDEL NAER BALAMBOANGH,
21 DEC. 1628.

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael wegen den Staetder Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengeenen die desen sullen sien ofte hooren lesen 
salut! doen cont.

Also met onse permissie by seeckere borgers ende inwoonders deser stede 
Battavia geequipeert ende uitgereet is de fluyte genaamt ^ra;«,ommedaer- 
mede tot affbreuck van onse algemeyne vyandten, alsmede soo op den inlant- 
schen gepermitteerden coophandel te mogen varen, leggende jegenwoordich 
hier ter rhede seylreet, soo is ’tdat wy den voorsz. rheeders vergunt ende 
gelicentieert hebben, gelijck wy haer vergunnen ende licentieren mits desen, 
omme met voorsz. fluyt langs de custe van Java naer Balamboangh ende van 
daer naer Amboyna ende Banda tot bevorderinge van haeren particulieren 
handel volgens d’ordinantie daerop geraempt te mogen varen, met voorder 
commissie omme onderwegen soo in ’tgaen als keeren allePortugiesen, Span- 
gieaerden ende haere adherenten, item alle degeene welcke onder des Matta- 
rams gebiedt sorteren ende van andere vyanden plaetsen, gelijck mede die van 
Amboyna ende Moluccos eenige nagelen mochten vervoert hebben, aen te 
tasten, te vermeesteren, haere goederen ende persoonen in goede verseecke- 
ringhe onder behoorlijcke inventaris naergelegentheyt alhier ofte aen d' eerst 
comende schepen, comptoiren ofte jachten van de Generaele Compagnie 
over te brengen, om op de deuchdelijckheyt van de prinsen gedisponeert te 
werden na behooren; welverstaende dat op ’t voorsz. ofte andere vaerwaters 
niet sullen vermogen te beschadigen ofte empescheren eenige Europische 
natiën, in confederatie ofte vrientschap met de Doorluchtige Ho. Mo. Heeren 
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden staende, gelijck mede eenige 
Indische natiën onse vrunden, geallieerde ende bontgenooten, als daer sijn die 
van Jamby, Andrigiry, Patany, Siam, Cambodja, ende van vrunden ende neu
trale plaetsen comende ofte derrewaerts gaendejende alsoo tot uutvoeringe 
van voorsz. voyagie nodich achten, dat gemelte fluyte met een goet overhooft 
versien werde, soo hebben wy op ’t versoeck van de rheeders geeligeert, gestelt 
ende geauthoriseert, gelijck wy eligeren, stellen endeauthoriseren mits desen, 
den persoon van Hendrick Lievensz. omme als capiteyn ende opperhooft 
over ’tselve te commanderen, in den Raedt te presideren ende ’t voorvallende 
tot welstant van de generaliteyt ende haer particulier welvaren na behooren 
te dirigeren. Belasten ende bevelen oversulx de schipper, stierluyden, offi
cieren, bootsgesellen ende alle andere op voorsz. fluyte varende, den voorsz.
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HendrickLievensz.voorhaeropperhooftt’erkennen, respecteren endegehoor- 
gelijck mede ordonneren aen alle gouverneurs, commandeurs endesamen,

alle andere respective overhooffden, soo te water als te lande, in dienste van 
de Generaele Vereenichde Oost-Indische Compagnie sijnde, welcke voorsz.
Hendrick Lievensz. soude mogen bejegenen, denselven vry ende vranck te 
laten passeren ende repasseren, ende, des van noode hebbende, tot voorde- 
ringh van sijn voorgenomen voyagie naer vermogen ende, voor soo veel sonder 
prejuditie van de Compagnie geschieden mach, te helpen ende assisteren, 
alsoo ’t selve tot welstant van ’t gemeene beste ende dienst van de Generale 
Compagnie alsoo bevinden te behooren.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 21en December anno 1628.
:

116. — ORDRE
VOOR DEN E. GIJSBERT VAN LODENSTEYN, GOUVERNEUR IN DE MOLUCCOS 

ENDE DE RADEN ALDAER, MET ’T SCHIP DEN ARENT NAER 
DE MOLUCCOS VERTROCKEN, 6 JAN. 1629.

ï

Alsoo Kitchil Aly in October 1628 met 27 correcorren ende prauwen van 
de Moluccos in Amboyna gecomen was, ende de coning van Ternaten met 
alle de macht die noch soude cunnen uutmaecken aldaer mede over Bouton 
comen soude, hebben wy goetgevonden dit schip over Amboyna ende niet 
recht door langs de custe van Chelebes na de Molucos te senden, op avontuer 
ofif U. E., ’t selve schip ende volck in passant eenige dienst in Amboyna con- 
nen doen, gelijck opdat U. E. den coningh van Ternaten dies t’eerder soude 
mogen bejegenen; derhalven sult trachten met ’t selve schip soo spoedich in 
Amboyna te comen als doenelijck is, sonder onderweg in ’t aendoen van 
eenige plaetsen tijt te versuymen.

Den coninck van Ternaten in de quartieren van Amboyna bejegen[en]de, 
sult hem, sijn broeder Kitchil Aly, admirael van der zee, ende allen den Ter- 
nataenschen adel van onsentwegen begroeten ende den coning cont doen, 
dat goetgevonden hebben, U. E. na de Moluccos te senden omme van onsent
wegen ’t gouvernement over des Compagnies forten, schepen ende affairen 
aldaer waer te nemen, met last Amboyna aen te doen omme te sien hoe verde 
gebesoigneert sy tot wechneminge van de gepasseerde onlusten, ende off U. 
E. tot accommodatie van saecken iets goets tot gemeen welgevallen soude 
connen vorderen.

Per nevensgaende copie van resolutie, by den Raet van Indien 
ende missive aen den Gouverneur Philips Lucasz. gesonden, sult sien hoe sijn 
E. ten hoochsten belast hebben naerstich te vigileren tegen de quade prac-
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tijcken ende desseynen van de Ternatanen, ’t recht van de Compagnie in 
aller manieren te mainteneren, ende insonderheyt ’t vervoeren van de nagelen 
voor te comen met sulcke middelen als daertoe vereyscht worden, sonder 
aen te sien dat daerom in openbare oorloge tegen de Ternatanen souden 
moeten comen.

Soo ’t geviel dat d’ assistentie van dit schip ende volckin Amboynanodich 
ware omme ’t recht van de Compagnie te mainteneren, haere ondersaten ende 
bontgenoten te protecteren, ende insonderheyt om ’t vervoeren van de nagelen 
voor te comen, sal den E. Gouverneur Philips Lucasz. deselvige aldaer wel 
een tijt mogen ophouden totdat naerder secours van hier becomt, ofte dat het 
tijt sy na de Molucquen te vertrecken.

Maer byaldien de hulpe van dit schip ende volck in Amboyna niet sonder- 
linge noodich ware, sal den E. Gouverneur Lodensteyn daermede metten 
aldereersten op ’t spoedichste na de Moluccos vaeren.

Tusschen de coning vanTernaten, Chitchil Aly ende den Gouverneur Phi
lips Lucasz. sult in uytterlijcke verthooninge de goede personnagie spelen, de 
misverstanden diedaer soude mogen wesen ten besten sien t’ accommoderen 
voor sooveele sonder mercklijcke prejuditie ende nadeel van des Compagnies 
recht geschieden can, den coning van Ternaten, Citchil Aly ende den Terna- 
taenschen adel met alle vriendelijckheyt ende discretie bejegenen sooals de 
tijt soude mogen vereysschen, doch onder de hant sal U. E. den Gouverneur 
Philips Lucasz. met raedt ende daet assisteren omme ’t recht van de Com
pagnie, haere ondersaten ende bontgenooten sooveel mogelijck te maintene
ren. Dit bevelen wy den E. Lodensteyn, omdat wy meenen niet nodich te 
wesen dat hem in Amboyna by de Ternatanen odieus maeckte eer selffs in 
’t gouvernement van de Moluccos getreden sy, ende niet omdat sijn E. de 
Ternatanen ontsien soude, alsoo den E. Gouverneur Philips Lucasz. voor 
desen belast hebben ’t recht van de Compagnie ten uyttersten tegen de Ter
natanen te mainteneren sonder de Ternatanen in ’t minste te ontsien; doch 
soo des Compagnies dienst anders vereyschte, sal den E. Lodensteyn niet 
nalaten, de wapenen soowel in Amboyna tegen de quade proceduren der 
Ternatanen als de Gouverneur Philips Lucasz. te gebruycken.

In de Moluccos comende sal den E. Lodensteyn volgens onse commissie 
van den E. president Wagenvelt overnemen ’t gouvernement over des Com
pagnies volck, forten, schepen ende affairen,aldaerdevisiteoveraldoen,alles 
in goede ordre stellen, onderhouden ende doen onderhouden sooals ten besten 
dienste van de Compagnie ende tot versekeringe van haren staet, volck, forten, 
schepen ende goederen vereyscht wort, gelijck voor desen ten tyde van den 
E. heer Gouverneur Lefebvre loffelijck gedaen is.

Na ons bericht is, sijn alle des Compagnies forten opd’eylanden Ternaten^
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Macquian ende Batsian ofte Labo va in goeden staet, ende sooveel ter defentie 
noodich is, voltrockenTsulcx dat niet nodich is voordere oncosten van forti
ficatie noch bouwinge van huysen te doen. ’t Nodige onderhout can seer wel 
sonderdes Compagnies costen door de Mardijckers ende Compagnies slaven 
gedaen werden, gelijck by tyden van den Gouverneur Lefebvre geschiet is.

Voor desen hadden toegestaen, dat men op 't versoeckende methulpe van
die van Tahane een reduyt op haer strant bouwen soude, maer na wv Ver

vet,,. - - ----—S -- ...
' * staen is de voortganck door deni coninck

\ 1 niettegenstaende te vooren geveynst hadde ’t selve mede volgens ’t versoeck
van den sengagie Tahane goet te vinden. In plaetse van dese reduyt verstaen 
wy dat voorsz. sengagie versoeckt dat boven op de negri 2 a 3 stucken ge
schut met eenige weynige soldaten leggen souden, by sijn versouck een 
dreygement vougende, soo sulcx niet doen, dat dan geen nagelen sal connen 
leveren. Hierop vinden goet den E. Gouverneur ende Raden by desen te be
velen, dat in geenderley manieren eenich geschut noch volck boven op de 
hoochte van Tahane noch elders leggen, ’t Maken van een reduyt aen de strant 
mach mede wel nablyven, alsoo ’t bouwen van ’t selve alleen op ’t versoeck 
van d’inwoonderen toegestaen hebben.

Alsoo de coninck van Ternaten, Hamsia, sich in ’t gouvernement der Ter- 
natanen alsoo draecht (gelijck ten tyde van de voorgaende coninck Modaffa 
door deTernatanen mede geschiet is), dat met recht al haer doen voor suspect 
mogen houden, als streckende tot nadeel van de Compagnie, insonderheytden 
quaden cours welcke voorsz. Hamsia gaet; selffs seyt hy van den Spaenschen 
gouverneur, audiëntie real ende[d’]oude gevangen coningh van Manilha na de 
Moluccos gesonden te wesen omme synen broeder Chitchil Aly (die sy ver
stonden ’t meeste credit by de Nederlanders hadde) te gewinnen ende de Hol
landers met sijn hulpe met behendicheyt van de Moluccos te crygen, maer 
’tblaetje wasghekeert (seyde Chitchil Aly): Hamsia is selffs coninck geworden, 
wil met de Nederlanders, gelijck hy, leven ende sterven; ondertusschen practi- 
seert elck sijn beste om voordeel van d’ onse te becomen, ende sy ontsien haer 
niet evenseer gemeenschap ende correspondentie met de Spangiaerden te 
houden. Hierover bevelen by desen den E; Gouverneur ende Raedt in de Mo
luccos wel expres, gestadich op haer hoede ende voordeel te wesen, den coningh 
Hamsia, sijn broeder Chitchil ende deTernatanen, sijn gevolch, in ’taldermin- 
ste niet te vertrouwen.

De coninck ende Ternatanen hebben voorgehadt eenen steenen reduyt op 
de hoochte van Tellouce te bouwen, onder pretext alsoff sulcx tot 
sekerde retraite deden, maer was tot dien eynde, opdat ’t tot haer welgevallen 
over ons fort Telluco ofte Hollandia soude mogen domineren. Met behen
dicheyt sijn sy door den E. Gouverneur Lefebvre van dit disseyn gediver-
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teert. Soo ’t geviel dat de Ternatanen andermael voornamen eenige sterckte 
op de hoochte van Telluco ofte elders, daer ’t eenige van onse forten hinder- 
lijck ofte prejuditabel mochte wesen, te bouwen, sult zulcx in geenderley 
manieren toestaen, maer verhinderen met de beste pretexten ofte schoonste 
schijn, die vinden condt; doch soo ’t om geen redenen noch soet verthoon 
nalieten, maer dattet noodich waere de verhinderingh met gewelt te doen, 
sult U niet ontsien daertoe te comen ende haere quade disseynen met gewelt 
voor te comen.

Van wegen den coningHamsia heeft Chitchil Aly aen den GouverneurLe- 
febvre verscheyden malen versocht, dat eenich volck op Tacomy soud leggen 
om die plaetse, soo hy seyde, tegen de Spangiaerden te versekeren; dit is mede, 
als onnodich wesende, dewyle de Ternatanen in vrede met de Spangiaerden 
waren, geexcuseert. Voorts sijn wy bericht dat mede voorhadden te versoec- 
ken, dat wy eenich volck op Gelolo^Saboua ende Mothirsouden leggen, ende 
alsoo voor seecker houden dat dit niet dan quade desseynen van de Terna
tanen sijn, streckende om ons volck wijt te verdeylen, de Compagnie met 
lasten te beswaren, daerinne te doen consumeren ende om haere eygen voor
deel by dese extentie te doen, verbieden by desen mede wel expres geen uut- 
breydinge van garnisoenen te doen ende geen volck op Tahane, Tacomy, Ge- 
loly, Saboua noch Mothir te leggen, noch oock op eenige andere plaetsen 
meer, waer ’t oock soude mogen wesen, ende op wat pretext dat de Terna
tanen het oock souden mogen versoecken.

Wy seggen andermael dat by desen wel expres verbieden dat men in de 
Molucquen geen nieuwe forten, reduyten noch huysen bouwen, noch yewers 
eenich volck uut d’ ordinarie guarnisoenen op andere plaetsen leggen sal, 
sonder ons advijs ende ordre. Soo ’t door de coningh Hamsia ofte de Terna
tanen ernstelijck versocht wort ende dat met geen redenen te payen sijn, sal 
men haer versoeck aen ons verwittigen, ende haer uytstellen totdat daerop 
van ons advijs ende ordre gegeven wort.

Alsoo de Spangiaerden op Ternaten dickwils onderleyt hebben d’ onse 
uut onse sterckten op Maleyo in ’t velt te locken, daer macht van volck ver
borgen hadden geleyt, ende ’t selve nu corteling op 25 October 1627 met 
kennisse van den coningh van Ternaten, Hamsia, mede deden, schijnt het dat 
niet alleen de Spangiaerden voordeel soecken met het massacreren van ons 
volck ende ontblootinge van onse forten, maer dat insgelijcx de tegenwoor
dige coninck van Ternaten met de Spangiaerden daerinne eens is, ofte dat 
selffs eenich bysonder [voordeel] tot ons nadeel soeckt; hierover verbieden 
mede niet alleenich geen uutvallen met menichte van 
doen, opdat in haer verborgen lagen niet en vallen, maer insgelijcx mede de 
forten van volck soo niet t’ontbloten, om eenich apparent voordeel van den
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vyant te becomen, hoe schoon dat het hem oock soude mogen vertoonnen, 
[om]dat de Ternatanen daerdoor occasie souden mogen becomen omme hun 
meester van onse forten ende middelen te maken. U. E. ende Raden sullen 
haer immers soo seer voor de Ternatanen wachten, als voor de openbare 
vyanden, de Spangiaerden ende Tidoresen.

Met hulpe van de Compagnie onder protectie van de Ho. Mo. Heeren 
Staten Generael sijn de Ternatanen soo verde gecomen, dat haer niet ontsien 
de contracten te breecken ende voordeel met des Compagnies nadeel tesoec- 
ken, gelijck verscheyde jaren achter den anderen ervaren hebben. Als haer 
doen ten besten duyden, hebben sy met de Spangiaerden vreede gemaeckt, 
ende vermyden oock d’oorloge met de Tydoresen, opdat hun dies te beter 
met haer eygen gewas sonder ons toevoer onderhouden mogen; maer na de 
opinie van eenighe continueert de coning Hamsia de vrede ende correspon
dentie met de Spangiaerden, omme met haere hulpe eenich heer ende meester 
van de Moluccos ende omleggende landen te worden; ende om voor tecomen 
dat wy op ons selven niet souden cónnen bestaen, ende \vy te machtich moch
ten werden, hebben de Ternatanen lange jaeren onderleyt de Compagnie 
haere onderdanen ende bontgenooten in de quartieren van Amboyna t’ont- 
trecken, ende alsoo haer voor laten staen, dat sonder de nagelen van de Mo
luccos ende quartieren van Amboyna niet bestaen connen, maer onse macht 
aldaer affnemen moet, nadat de retouren van nagelen comen te derven, ge- 
bruycken practijcken omme de retouren van nagelen te verminderen ende 
ons tot haer wille te crygen. Van de quartieren van Loehoe, Combello ende 
Hittoe, gelijck mede van Macquian, sijn ons lange jaren veel nagelen ontvoert; 
die van Hittoe hebben oock veele aen haer boomen laten vergaen, ende opdat 
de nagelen op *t eylant Macqian niet souden werden gepluct maer aen de 
boomen vergaen, hebben de Ternatanen d’inwoonders van ’t eylandt Mac
qian soowel ten tyde van den overleden coningh Modaffa als de tegenwoor
dige coningh Hamsia in onnutte wercken besich gehouden ende oock op 
tochten van ’t lant vervoert, dese haere quade desseynen met verscheyde pre
texten becledende; ende alsoo met geene redenen in toom gehouden connen 
werden, noch met goedicheyt tot haer devoir te brengen sijn, is ’t noodich 
dat trachten met behendicheyt off openbaer gewelt haer quaede disseynen 
tegen te staen, conform de resolutie van dato primo November 1628, by 
ende Raden van India genomen.

Wat ordre dienaengaende aen Philips Lucasz., gouerneur in Amboyna ge
geven hebben, sullen U. E. per nevengaende copie van missive vernemen; 
'tconde wel gebeuren, dat d’onse daerover in openbaere oorloghe met de 
Ternatanen in de quartieren van Amboyna geraeckten. Hierover recomman
deren ende bevelen U. E. andermael, ons volck overal in de Moluccos in goede
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ordre op haer diffentie te houden, de forten wel geslooten, geen macht van 
Ternaten met wapenen (ofte son'der) binnen de forten te laten, oock geen 
menichte van volck buyten de forten in der Ternatanen gewelt te vertrouwen; 
begeeren oock niet dat al de voorneemste officieren haer tegelijck buyten de 
forten by de Ternatanen begeven, maer als d’ een buyten gaet, dat d’ander 
binnen blyve, opdat de Ternatanen geen occasie gegeven werde omme in de 
Moluccos eenige feytelicheyt met voordeel te plegen.

Wat ons desen aengaende in de Molucquen met behendicheytende gewelt 
te doen staet, sullen hier niet discoureren, maerU. E. alleenestuxwijs bevelen 
’t geene by provisie gedaen dient.

Ten hoochsten sy U. E. gerecommandeert alle mogelijcke naersticheyt te 
doen omme voor te comen, dat op ’t eylandt Macqian de nagelen niet meer 
ongepluckt blyven, dat ons vandaer niet ontvoert, maer alt’samen aen de 
Compagnie gelevert werden. Met behendicheyt ende oock hardicheyt dienen 
de Ternatanen ende die van Macqian hiertoe gedrongen te werden; met be
hendicheyt can’t geschieden in dier vougen, dat men make datse ons offeenige 
goederen uyt onse handen van doen hebben, ende met gewelt, dat men de 
Ternatanen weder verstroye gelijck verstroyt geweest sijn, ende die van Mac
qian in hare vryheyt onder ons en haere eygen gouverneur stelle. Omdat lange 
jaren met soeticheyt niet gevordert hebben, [hebben] synaer’t schijnt vreede 
met de Spangiaerden gemaekt, meynende ons daerdoor in toom te houden; 
maer’t conde wel gebeuren, dat t’avont ofte morgen selven bedrogen wier- 
den. Tenvyle den tijt noch wat aensien, sal U. E. ondertusschen in ’t aen- 
staende met alle middelen onderstaen voor te comen, dat de coning van Ter
naten ende de Ternatanen ’t volck van Macqian sonder uwe licentie op geene 
tochten meer gebruycken, alsoo ’thaer geensints geoorloft is, ende dit eylant 
door de Compagnie van den vyandt met den sweerde gewonnen is; de licentie 
sult niet geven ten tyde als daerdoor ’t plucken van de nagelen verhindert 
mocht worden, noch oock als die van Macqian te veel beswaren; ende byaldien 
de Ternatanen onderleyden die van Macqian sopder u kennisse ofte tegen u 
advys ende goetvinden in eenige nodeloose wercken t’occuperen ofte [tot] 
eenighe exploicten te gebruycken, sult daer met gewelt tegen sijn, soo veel 
in u vermogen is, haer dreygende, soo ’top Macqian met gewelt niet beletten 
cont, hun van ’t eylant Ternaten te verstroyen ende verdryven.

Tenvyle de Compagnie lange jaren de retouren van nagelen heeft moeten 
missen ende nader verwachten te verstaen, hoe hun de saecken in Amboyna 
sullen begeven, sy U. E. ende de Raden in de Moluccos gerecommandeert 
’t goet reglement over alle despensen ende mesnagie, gelijck mede des Com
pagnies voordeel in ’t beneficieren van haere goederen, ten hoochsten te 
soecken, opdat met goet reglement ende goede mesnagie versparen mogen

i
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goet deel van ’t geene de Compagnie door ’t missen van de nagelen derven 
moet. ’t Is nodich dat U. E. dit behartige ende des Compagnies proffijt in ’t 
benefitieren van haere coopmanschappen, ten hoochsten soecke, opdat in de 
lasten niet consumeeren, terwyle beterschap van de Ternatanen ende meer
der retour van nagelen verwachten. De nagelen, eenige jaren van de Moluc- 
cos ende Amboina becomen, comen de Compagnie meer te costen dan in 
Europa gelden mogen.

Per nevensgaende copie van resolutie sult mede sien, hoe met onsen Raedt 
goet gevonden hebben, door gants Indien te verbieden, insonderheyt in de 
Moluccos, Amboyna ende Banda, dat niemant hem vervordere eenich geit 
off goederen uut te borgen, ’t sy oock aen wie het soude mogen wesen; der- 
halven verbieden U. E. by desen geen geit noch goederen uut te borgen, noch 
toe te staen dattet door ymant van de coopluyden gedaen worde, ’t sy oock 
aen wie het soude mogen wesen, Ternatanen, andere inwoonders noch Neder
landers, ja oock selffs den coninck van Ternaten, Chitchil Aly ofte anderen 
adel niet, op pene dat wie ter contrarie doet, de Compagnie vergoeden sal de 
schade ende interest, die van daer soude mogen comen te lyden ; ’t geene al- 
rede uytstaende is, dat goede schulden sijn, sult met den eersten doen betalen, 
ende van de oude schulden dagelijcx mede sooveel mogelijck in voorderen.

Verbieden mede geene schenckagie aen ymant te doen, ende soo ’t geviel 
de redene vereyschte dat eenige gedaene diensten erkent ende beloont dien
den, in sulcken gevalle is ’t veel beter datyets uutterhant verschoncken wort, 
dan dat men des Compagnies middelen uytborge.

De president Wagensvelt heeft een goede somme geit aen eenige van des 
Compagnies dienaërs op haere reeckeninge doen verstrecken, recht tegens 
’t generaele verbot langhe voor desen gegeven, alsoo ’t geit na de Moluccos 
gesonden hebben omme retour van nagelen daervoor te becomen, ende de 
Compagnie niet gehouden is, haer volck daer noch elders in Indien te betalen. 
Hierover bevelen U. E. ende de Raden andermael geen geit aen de Compag
nies dienaers op haere reeckeninge te verstrecken. Soo ymant iets versoeckt, 
sult haer na Battavia renvoyeren, ende alleen de nootlicken onderhout in 
stoffen tot cledinge verstrecken.

Wy verhoopen dat ’t schip Orangie met goet retour van Mindenao weder 
in de Moluccos gekeert sal wesen ; soo van daer eenige slaven gecomen sijn, 
sult deselve aen den gouverneur Philips Lucasz. senden, omme des Compag
nies ondersaten daermede t’ accommoderen, opdat d’aenplantinge van nage
len aen ’t Casteel dies te beter mogen voorderen. Recommanderen U. E. den 
handel op Mindenao te continueren, goede correspondentie metdeconingen 
van Mindenao, Bonaya, Solocq ende Saragamy te houden ende de vrient- 
schap met haerlieden sooveel mogelijck te vermeerderen. De Compagnie sal
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daeraen dienst geschieden. Met die van Sangi ende andere omleggende volc- 
keren, die de Ternatanen en haer doen haten, sult U. E. mede sooveel moge- 
lijck is vruntschap maken, goede correspondentie houden, ende haer in haere 
vryheyt tegen de Ternatanen sien te mainteneren.

Wy verstaen, dat den coning van Ternaten, Hamsia, seeckere gechristende 
Mardijckers, van de Spangiaerden wechgeloopen omme naer Moro, haer va- 
derslant, tekeeren, tegens ’t contract tot hem getrocken, Moors gemaeckt 
ende onder de syne gesteecken heeft, seggende dat dienaengaende op ’t con
tract met ons gemaeckt, niet paste, ende geen Hollanders soo stout rade, 
omme desulcke uut sijn quartier ofte elders te halen. Wy bevelen U. E. in 
diergelijcke saecken niet te conniveren, maer volgens ’t contract d’overco- 
mende gechristende tot U te trecken ende in de Christelijcke religie te main
teneren, onaengesien wat de Ternatanen daerteghen souden mogen doen.

Alsoo verstaen, de voorsz. coninck Hamsia hem voorlaetstaen niet gehou
den te wesen aen ’taccoort, dat sijn voorsaet met d’onse gemaeckt heeft, niet- 
tegenstaende geswooren heeft, doen voor coningh aengenomen wierd, dat 
’t selve onderhouden soude, sal ’tgoet wesen dat U. E. trachte d’inhoude van 
’t selve contract met desen coningh Hamsia te vernieuwen ende amplieren, 

• soo veele als met gemeen genoegen ten dienste van de pompagnie ende tot 
onse nadere approbatie metten raedt goetvinden sult./'

Alsoo van ’t eylant Batsian gants weynich nagelen becomen, ’t plucken 
derselver door den coningh aldaer mede verhindert wort, ende de Compagnie 
niet dan costen ende lasten van *t guarnisoen heeft, sonderdatteroockeenige 
hoopesy, yetsgoets van daer te becomen, sal U. E. metten Raedt overleggen 
o ff niet geraden sy, dat ’t fort Barnevelt op ’t eylant Labova raseren, ’t guar
nisoen van daer op Maleyo ofte Macqian,..ejide de gechristende Labouwers 
in Amboyna transporteeren, mits ons ’t advys van de Raden aldaer metten 
eersten condt doende.

Met ’t eerste schip van de Moluccos kerende sal de president Wagensvelt 
sich herrewaerts vervoegen om ons van die quartieren mondeling rapport te 
doen, opdat met dies te meerder kennisse naerder mogen disponeren op ’t 
geene den dienst van de Compagnie in die quartieren voorder souden mogen 
vereysschen.

Wy verstaen dat op Macqian ende Batsian, daer geen diaconen sijn, ’t geit 
van de aelmoessen door eenige cooplieden alleen sonder kennisse van de 
kercklijcke persoonen uytgedeelt wort. U. E. sullen ordre geven dat het voort- 
aen gedaen worde met wete ende kennisse van een proponent, voorleser ofte 
sieckentrooster, die ter plaetse soude mogen wesen.

Verstaen mede dat in de Moluccos door veele van d’onse een seer quaet 
ja goddeloos leven wort geleyt, met dronckenschap, hoererye ende overspel;
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dat het een gemeyn gebreck soude sijn ende veele hun niet schamen sulcx 
openbaer te plegen, ja daervan roem te dragen; dat d’overlast soo groot is, 
welck de getroude Mardijckers lyden, dat veele daerdoor haer van d' onse by 
de Spanjaerden ende Mooren begeven, vermits door onse opperhooffden niet 
beschermpt nochte gemainteneert werden, maer eenige selvehun, soowel als 
de gemeene soldaten, verloopen. Recommanderen ende bevelen U. E. sich 
hiervan t’informeren, alle debausche, ongeregeltheyt ende quaet leven soo- 
veel mogelijcken uut te royen, de goeden in haere vryhey t, recht ende echten 
staet te maintineeren, ende de quaden, die hun verloopen, ten hoochsten te 
straffen ende herrewaerts senden, sonder daerinne yemant te verschoonen, 
opdat de straffe des Heeren ontgaen ende synen heyligen zegen becomen 
mogen, mits ons hierop bysonder advijs gevende.

Alsoo Jan Gerritsz. Block, voorleser op Batsian, met sijn huisvrou, soo wy 
verstaen, niet wel leeft maar veel schandael veroorsaeckt, sal U. E. denselven 
met d’ eerste gelegenthe)rt herrewaerts senden.

Den coningh van Ternaten sal U. E. aendienen [ende] in Amboyna ende de 
Moluccos oock ruchtbaer maken, dat d’E. heer Generael evenseer gelijck 
voor desen genegen is, om selffs persoonelijck innewaerts te varen; dat U. E. 
niet en twijffelt off sijn E. sal haest verschijnen, dewyle ’t leger van de Mat- 
taram lange van Battavia vertrocken was, ende alleene na de comste van 
eenige schepen vertoeffde.

Wy sijn genegen ten minsten noch een schip na desen naer de Moluccos 
te senden, ende na Amboyna ende Banda verscheyden andere, na de gele
gen theyt van saecken medebrengen sal. Vooreerst vertreckt het schip Zuyt 
Hollandt na Balamboangh omme van daer gelijck de fluyt Gorcum na Am
boyna ende Banda voort te vaeren.

U. E. sullen den coningh van Ternaten, Chitchil Aly endeTernataenschen 
Raedt aendienen hoe van tijt tot tijt verwitticht sijn, dat de Ternatanen ende 
Macquiannesen overlange veel nagelboomen uytgeroyt ende thuynen in 
plaetse gemaeckt hebben ; dat ons veel nagelen met welgevallen des conings 
van Macqian, Loehoe, Combello, Lessidie ende omleggende quartieren ont
voert souden wesen; dat de coningen Modaffa ende Hamsia ’t volck van Mac- 
quian dickwils in noodeloose wercken occupeerden ten tyde de nagelen rijp 
waren, en dat omdat niet gepluckt souden werden maer aen de boomen 
gaen; dat nu jongst Kitchil Aly tijtlijck met ’t meeste volck van Macqia 
Amboyna gevaren is, omdat de nagelen, die schoon stonden, niet gepluckt 
noch aen des Compagnies volck gelevert souden werden.

Dat wy alsnoch niet volcomen geinformeert sijn wat van dese beschuldinge 
sy, maer wel bevinden dat in veel jaren gantsweynich nagelen van de Moluc- 
quen ende quartieren Loehoe ende Combello becomen hebben, jae soo wey-
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inich,datqualijckdelast van een jaer (die de Compagnie om de nagelen draecht) 
daeraen verwinnen connen, in voegen dat ons door gebreck van nagelen de 
middelen omme de Spangiaerden t’eenemael van de Moluccos te verdryven, 
deTidoresen t’onder te brengen ende den coningh van Ternaten eenich heer 
ende meester van de Molucquen te maken, comen te gebreecken; ende alsoo 
hieruyt tusschen ons ende deTernatanen veel onlusten ontstaen connen, dat 
wy goetgevonden hebben den coningh HamsiaendesynenRaedttedoenvoor
stellen, off niet geraden sy om swaricheden voor te comen, dat wy alle onse 
garnisoenen van Ternaten, Macqian ende Batsian lichten, dewyle deTerna
tanen alsnu soo sterck ende machtich byeen sijn, dat onse hulpe niet meer 
van doen hebben ende haer selven wel connen maintineren, te meer dewyle 
met de Spangiaerden verdragen sijn.

D’ anhvoort die U. E. hierop becomt ende wat gelaet de coningh van Ter
naten ende synen Raedt bethoonen, sullen U. E. ons metten eersten wytloo- 
pich advyseren; tesyner tijt op dese discoursen van U selven daer by doende, 
soo de Compagnie de nagelen op diergelijcke maniere lange onthouden wer
den, dat voorseeker tans off morgen alle onse guarnisoenen van Ternaten, 
Macqian ende Batsian gelicht sullen werden, gelijck die van Calematte, Ta- 
comi, Marieco, Mothir, Saboua, ende Gammacannore gelicht sijn ofte dat de 
Generael selven ’t redres van quade courssen byderhant nemen sal.

Aen seeckere geschooren Chinees, savohe van den coning van Ternaten, 
metten Arent derrewaerts keerende, hebben op sijn Majesteyts versoeckdoen 
verschieten 450 realen, welcke aen deden ende andersints besteet sijn. U. E. 
sult deselve den coning doen leveren ende ’t geit weer invoorderen laten, 
sonder de Chinesen ’t goet te vertrouwen.

By dese gaet ’t placcaet, daerinne verboden hebben dat niemant hem ver- 
vordere eenige deden in de Moluccos te brengen. U. E. sal scherpelijckdoen 
letten oft oock ymant ter contrarie doet, ende soo ter contrarie bevonden 
wort, sult d’ ordre volgens ’t placcaet doen executeren.

In plaetse van klinckers ende sement [seynden] eenige martavanen voor 
Guoffiquia, die wy meenden aldaer beter sullen dienen.

Den oppercooprnan Jan Noyen adviseert ons dat op Maleyo aen lantgeor- 
donneert is, niettegenstaende de president Zeys zaliger van meeninge was 
hem weder met de schepen na Battavia te laten keeren, alsoo voor hem in de 
Moluccos geen plaets open was ende de Compagnie aldaer geen sonderlinge 
dienst cost doen. Soo voorsz. Jan Noyen aldaer gemist can werden, sal U. E. 
denselven herrewaerts senden, gelijck mede sulcke andere cooplieden ende 
assistenten meer, die daer ten overvloede mochten wesen.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 6cn January anno 1629.
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117. — AEN HAMSIA,
CONINCK VAN TERNATEN, 6 JAN. 1629.

Grootmachtige coninck. Tsedert onse jongste schryven is ’t resterende 
volck van de Mattaram gants machteloos van hier vertrocken, ende hebben 
wy door verscheyde gevangen naerder ende seeckerder kennisse van haerbe- 
comen.’twelck niet hebben willen naelaten U Majesteyt schriftelijck te com
municeren, dewyle’tselvesoo haestmondelingh nietcunnen doen. In 'teerste 
ginck de spraeck dat de Mattaram 100.000 mannen na Battavia sondt, ende 
terwijl ’t leger voor de stadt lach, wierden van de veltoversten gedreycht, dat 
noch 150.000 comen souden, maer in alles sijn hier niet meer dan 30.000 man
nen geweest. Eerst quatn hier een leger van 10.000 mannen, onder 't gebiedt 
van Tommogon Bouraxa. Als cooplieden sijn daervan onder vrundelijcken 
schijn omtrent 1000 in de stadt gecomen, welcke des middernachts met een 
amack ’t Casteel (dat noch met geen guardynen geslooten was) aentasten, 
maer wierden met groot verlies van de haere terugge gedreven, gelijck mede 
d’ andere, die twee dagen daerna van de lantsyde in d’ opene stadt trocken. 
Daerna maeckte voorsz. Tomogon Bouraxa hem in een beslooten leger vast, 
ende approcheerde de stadt met veel trenchementen, terwijl ’t groote leger 
verwachte. Ondertusschen hebben wy alle de naerderingh endeoockdeleger- 
plaets met gewelt ingenomen, seer veele dootgeslagen, ende alle de resterende 
t’eenemael in de vlucht gedreven ende verstroyt. De Tommogon Bouraxa 
bleeff selffs met twee soonen ende alle den adel op de plaetse doot; van dese 
10.000 sijn weynich ofte geene by de Mattaram gekeert. Omtrent 3000 bleven 
in ’t gevecht doot. Veele sijn van honger ende gebreck vergaen, ende eenige 
van de Mattaram afgeweken ende landewaerts in ’t geberchte gevlucht.

Soo haest ’t resterende volck van ditto eerste 10.000 t’ eenemael verslagen 
ende verdreven waren, quam hier ’s anderen daechs aen [het] tweede leger, 
sterck 20.000 mannen, daeronder 1000 ruyters, onder ’t gebiedt van den 
Tommogon Suragulagul. Dese Tommegon bracht mede twee gebroeders 
van groote qualité, genaempt Quiey du Pati Madura Radgia ende Quiey du 
PatiTopasanta, methaer volck, welck in de disgratie van de Mattaram waren 
ende belast was haer genaede alhier met mannelijcke courage te verdienen, 
ofte op de plaets doot te blyven.

De Mattaram hadde voorsz. Tommogon Suragulagul bevolen, soo Battavia 
op sijn arrivement van den Tommogon Bouraxa niet overwonnen was, dat hy 
Tommogon Bouraxa, Quiey du Pati Madura Radia ende Quiey du Pati Topa- 
sancta met haer volck Battavia soudedoen bestormen ende innemen, off haer 
alt’samen selffs doot smyten.

Nadat het eerste leger van den Tommogon Bouraxa verslagen was, ende ons
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Ivolck ’s anderen daechs wederomme een nieuwe vergaderinge ende versterc- 
kinghe vernamen, sonder te weten dat [het] het nieuwe leger van den Tom- 
mogon Suragulagul was, tasten ’tselve met groote couragie aen, namen de 
legerplaets in, dreven ’t geheele leger soowel als ’t voorgaende op de vlucht, 
ende sloegen omtrent 300 mannen op de plaetse doot.

Dese Tommogon Suragulagul soo harden resconter vindende, ende verne
mende dat ’t geheele leger van Bouraxa verslagen ende verstroyt was, heeft de 
stadt soo na als Bouraxa niet dorven comen, maer sijn leger verre buyten 
schoots van ’t groffgeschut nedergeslagen, ende d’ aencomste wel vastbesloo- 
ten. De voorsz. Quiey du Paty approcheerden met haer volck ter plaetse daer 
’t groote leger van Bouraxa gelegen hadde, maer alsoo met al haer macht geen 
voordeel met gewelt op de stadt Battavia te doen sagen, ja een reduyt alleen 
met al haer macht niet hadden cunnen vermeesteren, resolveerde de Tom
mogon Suragulagul de reviere te verleyden. Omtrent een myle landewaerts 
in heeft hy 30 dagen 1000 mannen daechs doen graven, maer siende hoe 
weynich vorderden, ende dat ondertusschen sijn volck van honger ende ge- 
breck vergingen, vreesende mede gelijck ’t leger van Bouraxa t’eenemael 
verslagen te worden, resolveerde te vertrecken.

Op sijn vertreck heeft voorsz. Tommogon Suragulagul volgens ordre van de 
Mattaram de voorsz. Quiey du Paty Madura Radja ende Quiey du Pati Topa- 
sancta met al haer volck, die becomen conde, doen binden ende by forme van 
justitie doen dooden, omdat volgens ordre van de Mattaram haer niet doot 
gevochten, noch yets van Battavia gewonnen hadden.

Nadat des Mattarams leger dry maenden ende negen dagen omtrent Bat
tavia gelegen hadden, is voorsz. Tommogon Suragulagul met ’t resterende 
volck van sijn leger, die niet veel waren, vertrocken, tot een spectakel van zijn 
wreede executie 744 doode lichamen van de voorsz. ellendighe menschen op 
sijn legerplaets latende. Men seyt dat de Mattaram noch wel 4000 van ’t selff- 
de volck ende alle de vrouwen van de Tommogon Bouraxa heeft doen dooden, 
omdat hij gemist heeft Battavia te winnen.

’t Resterende volck van ’t voorsz. leger was soo uytgehongert ende machte
loos, dat seerveele in ’t wederkeeren vergaen sijn, ende van de 30.000 mannen 
die de Mattaram herrewaerts gesonden heeft, geen vierdepart bij de Matta
ram (na veele oordelen) keeren sullen.

löOgorabs ende praeuwen, daermede de Tommogon Bouraxa meteen deel 
volcx te water gecomen was, hebben wy met veel provisien becomen, ende 
weynich vaertuych is ’t ontcomen.

Van onser syde sijn gedurende de gantsche belegeringe in ’t gevecht doot 
gebleven 72 soldaten met eenighe weynige Mardijckers ende Chinesen; daer- 
enboven hadden 100 gequetsten, die alt’ samen genesen sijn.
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Volgens UweMajesteits begeerte hebben aen [haeren] savohe doen verschic- 
ten 450 realen, welcke in deden ende andere rariteyten voor Uwe Majesteyt 
besteetsijn, die hier neffens sende; ’tgelt gelieve de cooplieden te voldoen.

’t Wapen van Uwe Majesteyt, tot een groot singnet in silver gesneden, 
sende nevens dese: de costen sijn ter eeren van Uwe Majesteyt betaelt. Godt 
beware Uwe Majesteyt.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 6en January anno 1629.

118. — MOLUCCOS.
AEN DEN PRESIDENT WAGENS VELT, PER DEN AJRENT OVER AMBOYNA,

6 JAN. 1629.

Met ’t jacht Monickendam is ons den Uwen in dato 23 Augusty 1628 den 
28 October passato (met een al te sober nagelretour) geworden, daerby 
onder andere advysen van ’t gepasseerde in de Moluccos verstaen, hoe den 
president Zeys den 10cn Augusty in den Heere ontslapen was ende U. E. by 
den Raedt aldaer provisionelijck op ons nader ordre in desselffs plaetse vcr- 
cooren waert.

Ende alsoo wy ten dienste van de Generale Compagnie met ad vijs van 
onsen Rade goetgevonden hebben van hier over Amboyna per ’t schip Ar ent 
naer de Moluccos te senden den E. Gijsbrecht van Lodensteyn, metvolcomen 
commissie ende authoriteyt omme in qualité als Gouverneur de directie van 
Compagnies-affairen ende ommeslach aldaer over te nemen, recommanderen 
ende bevelen U. E., gemelte Lodensteyn op sijn aencomste van alles behoore- 
lijck transpoort te doen ende gedurende uwe presentie aldaer onsen Gouver
neur concernerende Compagnies staet ende affairen soo goede informatie 
ende behoorelijcke kennisse van saecke te geven dat by syne missive van 
daer mogen verstaen, U. E. hem dienaengaende contentement hebt gedaen ; 
daerop ons verlatende, sullen U. E. met ’t eerste keerende schip uut de Mo
luccos herrewaerts verwachten, om ons van die quartieren mondelingh rapport 
te doen, opdat met dies te meerder kennisse ende fondament nader mogen 
disponeren op ’t geene den dienst van de Generale Compagnie aldaer soude 
mogen vereysschen.

Hiernevens senden U. E. copie van d’ordre die wy goetgevonden hebben 
tot maintenue van Compagnies welstant den Gouverneur Lodensteyn mede 
te geven, om sich daerna te reguleren. Overleest die ende helpt alles ten dien
ste van de Compagnie, soo lange daer sijt, na onse goede intentie bevorderen.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 6en January anno 1629,
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119. — MOLUCCOS.
AEN DEN OPPERCOOPMAN CORNELIS DE MEYER, PER ’T JACHT DEN ARE NI 

OVER AMBOYNA, 6 JAN. 1629.

Op u versoeck nopende de verbeteringe, aen d’heer van Duynen zaliger 
gedaen, hebben goetgevonden, omme U. E. niet te discouragieren, maer meer 
en meer in synen dienst tot welstant ende bevorderinge van de Compagnies 
affairen t’animeren, gelijck mede op de goede gedragentheyt, die van U. E. 
vernemen, een verbeteringe van ƒ15 per maent toe te leggen, soodat U. E. 
volgens inleggende acte sult winnen ƒ100 ter maent. Wy recommanderen 
U. E. in alles den dienst van de Compagnie na uutterste vermogen te helpen 
bevoorderen, t’en sal t’syner tijt aen geen voordere verbeteringe ende avan- 
cement gebreecken.

Hoe wy goetgevonden hebben Sr YVagensvelt op t’ontbieden ende den E. 
Gijsbert van Lodensteyn als Gouverneur over de Molucquen ende de Com
pagnies ommeslach aldaer met ’t schip den Arent over Amboynaderrewaerts 
te senden, mitsgaders wat ordre tot welstant ende maintenue van Compag
nies staet ende haer affairen aldaer sijn gevende, sal U. E. uut copye van in
structie, gemelten Gouverneur verleent, connen sien; doorleest ende incorpo
reert deselve wel ende tracht met alle naersticheyt onse goede meeningh tot 
welstant van Compagnies saecken te helpen dirigeren, ten eynde de Compag
nie eenmaal de gewenschte vruchten becomen tegen de langh gesuporteerde 
oncosten ende sware lasten, tot maintenue van de Molucquen sooveel jaren 
sonder proffijt gedragen, ende geeft ons jaerlijcx ample advysen van ’t geene 
by U passeert, daeraen ons vruntschap ende de Compagnie dienst sal ge
schieden; ende blijft hiermede den Almogende in genade bevolen.

In ’t Casteel Battavia, ady 6ei'January anno 1629.

120. — MOLUCCOS.
AEN DEN OPPERCOOPMAN JAN NO YEN, PER ’T JACHT DEN ARENT OVER

AMBOYNA, 6 JAN. 1629.

Den heerGouverneur Lodensteyn hebben volgens u versoeck ordre gegeven 
soo daer gemist can werden, dat U. E. met d’ eerste schepen herrewaerts sende 
om elders gebruyckt te werden, daer den dienst van de Compagnie soude mo
gen vereyschen, doch by aldien tsedert U. E. schryven de tijtsulcke verande- 
ringe medegebracht hadde, dat daer occasie voorviele omme de Compagnie 
dienst te doen, sy U. E. gerecommandeert geen uutvluchten te soecken noch
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na veranderinge van plaetse te trachten,,/ftaer des Compagnies dienst in alles 
na uutterste vermogen te bevorderen/Lange is de Compagnie met groote 
oosten van de Molucquen beswaert geweest, sonder daertegen de verhoopte 
retouren van nagelen (daeromme de lasten dragen) te becomen. Helpt d’on- 
costen verminderen ende de retouren in nagelen vermeerderen, soo zal U. E. 
eere begaen ende de Compagnie grooten dienst doen. Soo herrewaerts niet 
enkeertendeandermael,als niet verhopen, cleen retour van nagelen gesonden 
wiert, advyseertons wijtloopich waeraen het schort ende wat in die quartieren 
passeert, opdat dies te beter raedt mogen soecken, hoe de Compagnie van de 
sware last van de Molucquen best ontlasten sullen, eerselffs van delastonder- 
druckt wert, ende voordert ondertusschen, segge andermael, des Compag
nies welstant ende proffijt sooveel in U uutterste vermogen is.

In ’t Casteel Battavia, ady 6en January anno 1629.
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121. — AMBOYNA.
AEN DEN GOUVERNEUR PHILIPS LUCASZ., PER DEN ARENT, 6 JAN. 1629.

Met de schepen Den Briel, Purnierendt ende ’t fregat Suratte, den 26cn No
vember passato van hier in compagnie na Amboyna vertrocken, hebben aen 
U. E. geschreven gelijck in copy hiernevensgaende sien cunt, welcker in- 
houden by desen confirmeren.

Dese gaet per ’t jacht den Ar ent in handen van de heer Gijsbrecht van Lo- 
densteyn, denwelcken na de Moluccos senden omme ’t gouvernement over 
Compagnies forten, schepen ende affairen aldaer waer te nemen.

Ende opdat gemelte heer Gouverneur den coninck van Ternaten, die men 
verstaet voorgenomen hadde over Bouton in de quartieren van Amboyna te 
verschynen, dies t’eer soud’ mogen bejegenen, maer principalijck op avon- 
tuer off dit schip ende volck en passant by U. E. eenige dienst conde doen, 
hebben wy goetgevonden ’tselve over Amboyna na Ternaten aff te vaer- 
digen, weshalven, soo ’t geviele d’ assistentie van dit schip ende volck in Am
boyna noodich waere tot maintenue van Compagnies recht, bescherminge 
haerder ondersaten ende bontgenooten, mitsgaders ende insonderheyt om ’t 

'vervoeren van de nagelen te weren ende voor te comen, sal U. E. ’t selvighe 
totdat ander secours van hier becompt off dat het tijt wort om na de Moluc
cos te vertrecken, aldaer by U. E. ten dienste van de Compagnie wel mogen 
ophouden; maer byaldien de hulpe van dit schip ende volck in Amboyna niet 
sonderlinge nodich sy, willen U. E. gerecommandeert ende bevolen hebben 
’tselveop ’t spoedichste hoe eer hoe liever naer de Molucquen mach vertrec
ken, opdat d’heer Lodensteyn tijtlijck in sijn gouvernement mach verschynen,
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ende op alles conform onse goede intentie ten besten van de Compagnie 
ordre stellen.

Hiernevens gaet copie van d’ordre, die vvy goetgevonden hebben d’heer 
Gouverneur Lodensteyn mede te geven, daerby U. E. onse intentie ende ’t 
geene ten dienste van de Generale Compagnie oordeelen in de Molucquen 
gedaen dient, sult vernemen, daertoe ons gedragen. Wy recommanderen 
U. E. met gemelten onsen Gouverneur goede correspondentie te houden, 
[ende] denselven van alles goede informatie te geven; de Compagnie sal 
daeraen dienst geschieden.

Na Balambouangh is van hier om rijs te laden vertrocken de fluyt Gorcum, 
met intentie de last in Amboyna ende Banda te comen venten. Per de fluyte 
hebben U. E. geadviseert d’aencomste van ’t jacht Battavia uytTeyouhan, 
’t vertreck van des Mattarams leger, ende hoe ’t selve met verlies van veel 
volcx ende in groote miserie na huys is gekeert, gelijck U. E. per nevens- 
gaende copye cunt sien.

Eerstdaechs nemen voor een schip ofte jacht na Balamboangh tesenden, 
omme van daer gelijck de fluyte Gorcum na Amboyna ende Banda voort te 
vaeren. Wy sijn mede geneghen ten minsten noch een schip na desen naTer- 
naten te senden, ende na Amboyna ende Banda verscheyde andere, daerby 
U. E. nader advysen hebt te verwachten.

Ondertusschen willen U. E. tot een besluyt op ’t serieuste gerecomman- 
deert ende bevolen hebben, conform onse intentie ende ordre ’t recht van de 
Compagnie in de quartieren van Amboyna te mainteneren, de quade prac- 
tijcken ende disseynen der Ternatanen te prevenieren, ’t vervoeren van de 
nagelen voor te comen, ende insonderheyt te versorgen by alle mogelijcke 
middelen dat groote partye nagelen tot soulagement van Compagnies swaere 
lasten in handen mogen becomen, daertoe den Almogende synen segen ver- 
leene, in wiens protectie wy U. E. bevelen.

In ’t Casteel Battavia, ady 6en January anno 1629.

3

122. — ORDRE
VOOR ’T SCHIP DEN ARENT, GAENDE VAN HIER OVER AMBOYNA NAER

TERNATE, 6 JAN. 1629.

Van hier sult ghy in den name Godes op ’t spoedichste uwe reyse naer 
Amboyna bevorderen, loopende in passant de rhede van Japarajn ’t gesicht, 
ende van daer medenemende alsulcke joncquen off ander vaertuych als 
aldaer soud mogen bejegenen, sonder nochtans tijt daerom te versuymen. 

In Amboyna met lieff gecomen sijnde, sult ghylieden, soo haest als de ge-
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legentheyt ende den dienst van de Compagnie aldaer vereyscht, uwe reyse 
van daer naer Ternate bevoorderen.

Onderwegen eenige Spangïaerden, Portugiesen, Macassaren ende alle die 
onder des Mattarams gebiedt sorteren, als daer sijn die van Tegal, Pacalonna,

bejegenende, sult alle mogelijckeCaendael, Japara, Grissy ende Madura, in see 
affbreuck doen ende in u gewelt sien te becomen, hunne goederen onder be- 
hoorlijcke inventaris overnemen, ’tvolckin goede versekeringe bewaren ende 
’t vaertuych, dat niet bequamelijck condt bergen, vernielen ende verbranden.

Onse vrunden ende die onder onse passé varen, als daer sijn die van Siam,
Cambodia, Patany, Jamby, Palimban, Succedana, Coetaringa ende Benjar- 
massingh, naer vrunden plaetse gaende ofte vandaer comende, in seebejege- 
nende, sult in’t minste niet beschadigen, maer ongemolesteert varen laten.

Alle die naer Malacca tenderen off uyt dito vaerwaterscomen, ’tsy vrunden 
o ff vyanden, sultsonder aensien voor goeden buyt aenslaen, alsoo niet toestaen 
cunnen, datyemant met onse vyanden gaen negotiëren.

In ’t rescontreren van eenige vaertuych sult voorsichtich sijn ende ’t selve 
niet onbedachtelijck aentasten, maer de vyanden met schietgeweer dwingen 
datongewapentovercomen, opdat U door al te haestich entren geen ongeval
overcome.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 6en January 1629.

123. — INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN PAUWELS CROOCK ENDE DEN RAEDT VAN DE/ 

VELSSEN ENDE DE CHALOUPE DE NIEUWICHEYT, GAENDE 
NAER BENJARMASSING, GELEGEN OP ’T EYLANT 

BORNEO, 20 JAN. 1629.

Alsoo tot vervolch van de peperhandel in Benjarmassingh goetgevonden 
hebben de fluyte Velssen, groot omtrent 160 a 170 lasten, nevens de chaloupe 
de Nieuwicheyt uyt te setten, sult ghylieden in Godes name trachten uwe 
reyse op ’t alderspoedichste derrewaerts te voorderen, gissingh makende, 
dewijl ’t Wester mousson nu op hartste deurwayt, soo tijtdelijck na Borneo 
over te steken, dat ghylieden Benjarmassing niet mis drijft.

Op hoope van voorderlijcke negotie, ende procure van goede pertye peper, 
gout, als andersints, hebben in gemelte fiuyt doen schepen een cargasoen 
bestaende in 66 packen Guseratse ende Choromandelse deden, pertye loot, 
stael, comijn etc., monterende als per factura incoops ƒ25.789_15__ 5.

Wij recommanderen ende bevelen U. l.in ’t benificieren van het cargasoen 
de behoorelijcke advanse op de deden te procureren, ende tracht onse ordre 
dienaengaende ten dienste van de Compagnie beter na te comen als op de
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jongste voyagie na de Westcuste van Sumatragedaen hebt, alwaer uwe deden 
tot veel minder prijs als onsen last medebracht verhandelt sijn, ende daeren- 
boven de peper in retour gebracht dierder als andere ingecocht, soodat het 
op gelijcke quantite peper, tusschen U ende coopman Claes Behoort op dito 
cust gehandelt, over ƒ9500 op ’t 1000 bhaer comt te verschelen, dat die van 
Behoort minder als den uwen comt te costen. Tracht de schade, is ’t mogelijck, 
op dese voyagie t’emenderen.

Ende alsoo dese deden, alsamen seer goede sorteringe, in Benjarmassingh 
ende andere omliggende quartieren wel getrocken [sijn], verstaen wy dat U. 
1. die in reputatie sult houden ende niet uyttehant smyten; minder als van de 
gulden een reael, o ff ruym een cent boven d’ongelden, behoeven niet te ren
deren ; ende soo eenige dit niet halen mogen, begeren veeleer dat terugge 
worden gebracht als tot minder prijs vercocht.

Naer onse calculatie, ende soo van de prijs in Benjarmassing geinformeert 
worden, sal dit cargasoen aldaer tusschen de 18 a 20.000 realen van achten 
renderen, daervan omtrent peper tot Velssen’s last van doen sal wesen totop- 
coop van 3.000 picol 15 a 16.000 realen ten hoochsten. ’t Overighe sult in 
goet hout, was, rottangh, besoarsteenen ende drakenbloet besteeden.

Benjarmassingh o ff Martapoura, daer den coning sijn residentie hout, leyt 
omtrent 4 a 5 dagen varens de revier op, ende met groote jachten can men 
tot voor de stadt comen. Voor de reviere leyt een banck, daer met ordinary 
ty twee vadems waters op compt, gelijck sult dienen binnen te loopen ende 
den handel aldaer verwachten sonder met de fluyt voor de stadt te varen, 
alsoo die van Benjarmassing een quaetaerdich volck ende gants niet te ver
trouwen sijn; d’onse, met ’t jacht den Hoen in July 1626derrewaertsgesonden, 
hebben omtrent 2 dagen varens beneden de stadt geanckert gelegen ende 
haere goederen by cleene pertye in de stadt vercocht, alwaer een huys ge
il uert hadden.

Byaldien den handel aen ’t schip niet succederen wil, sal U. 1. mede op dien 
voet moeten wercken, ende geen meer goet tevens aen lant brengen als den 
dagelijcxsen afftreck vereyscht, oock geen volck meer aen lant laten als tot 
den handel van noode sy, mits gestadich goede wacht houdende dat niet be- 
stoolen wort, alsoo ’t volck daer seer dieffachtich ende niet te vertrouwen sijn.

In Benjarmassingh werden de deden tegen geit verhandelt, de peper ende 
alle ander coopmanschappen weder met geit ingecocht, te weten metpittjens 
off cassjens, die 4.000 voor een reael van achten reeckenen, sijnde dit geit 
daer seer corent, ende can men daermede beter te rechte comen als met 
realen van achten.

De peper wert daer by ’t picol vercocht ende oock by de gantangh gemeten, 
die sy offstrijcken ende reeckenen 30 gantangh vooreen picol.

;
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Eenigegroote, die goede pertye peper hebben, sullen die wel tegen deden 
verhandelen; dan sullen soowel van de cleeden als de peper eerst prijs maec- 
ken, ende niet gelijck op de Westcuste, ahvaer de peper tegen cleeden ver- 
ruylt wert.

Maer om de slechte lieden, die cleene pertijckens peper te coop brengen, te 
gerieven, sal U. 1. pittgiens moeten hebben, soodat ghy in alle manieren moet 
sien pertye goederen tegen geit te vercoopen.

De peper tracht tot soo siviele pryse als immer cunt, te becomen: begeren 
die niet hooger als tot 4 en reael, ten uuttersten 5 realen ’t picol (soo niet 
minder te becomen is) ingecocht, ende soo tot dien pryse niet te becomen 
sy, laetet na, ende besteet u capitael in goet gout, daervoor alsoo goet retour 
sullen aennemen als diere peper.

Eenige jonckjens van GirLapde andere plaetsen, oock van Benjarmassing 
selver, sijn voorleden jaer in Jortan_ende Japara met peper van Benjarmas- 
singh geweest, ende hebben deselve daer A\ reael ’t picol vercocht, waerop 
wat gissingh moocht maecken.

Ende alsoo voorleden jaer vry wat peper van Benjarmassingh na Siam, Ma- 
casser, Jortan, Japara ende ander plaetsen, soo met jonckjens als prauwen, is 
"vervoert, hebben wy goetgevonden, deselve besending wat tydelijck van hier 
te doen, omme de peper van Benjarmassingh alsamen in handen te crygen 
ende ’t vervoeren derselver by die middel alsoo voor te comen, sijnde dit wel 
ons principaelste oogemerck waerom desebesendingederrewaertsdoen, wes- 
halven sult de saecke aldaer soo sien te beleyden, dat geen peper als na Bat- 
tavia wert vervoert o ff dat alles selver opcoopt; in Augusty passato sijn van 
daer alhier aengecomen omtrent 50 lasten peper, die tegen 7 realen ’t picol 
gecocht hebben ende met cleeden betaelt.

Wy recommanderen U. 1. de reyse soo cort te maken, alsdoenelijcksy, ten 
eynde tegen primo ofif halff May aenstaende soo ’t niet eer wesen can, met de 
volle last weder hier wesen moocht.

By gebreck van peper ’t welck wy niet verhoopen, sal U. 1. de resterende 
last in Cotaringe (omtrent 5 dagen Westelijcker als Benjarmassingh gelegen) 
met rijs ofte pady suppleren. Vooral draecht sorge dat met een geladen 
schip, ’t sy dan met peper, rijs, rottangh, was, ende sulcx U. 1. meer be
vinden sult voor de Compagnie dienstich te sijn, ter gestemder tijt moogt 
verschijnen.

In Cotaringe comt den rijs, jongst per den coopman Jan de Coster 
daer gebracht, op 26^ realen ’t last te staen, ende de pady 16 realen.

’t Cappitael dat in peper ende rijs niet can worden besteet, sult tegen gout, 
goede besoarsteenen, was, drakenbloet ende rottangh oversetten, ende de 
deden die met geen behoorlijcke advance cunt vertieren, sult teruggebrengen.
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Op den incoop van gout sult wel letten, opdat daermede niet bedrogen 
wert. Coopt niet dan goet fijn onvervalscht gout; na men ons bericht, wert ’t 
gout daer vercocht 15 realen ende minder het tail van 1-g realen swaerte.

Om rottangh sijn verlegen, soo voor de quartieren innewaerts als hier in 
Battavia. Maeckt van daer niet min als 6 a 8.000 bos mede te brengen. In Ben- 
jarmassingis groote menichte te crygen, ende can men daer 20 ende meer bos 
voor een reael becomen.

Aen goede oprechte besoarsteenen can mede geen quaet gedaen werden, 
dan daer loopt groot bedroch onder. De grootste slach werden daer tegen gout 
opgewogen, cleynder naer advenant.

Was tegen 15a 17 realen ’t picol te becomen sijnde, moocht wel goede per- 
tye coopen.

Aen redelijcke pertye goede Borneose campher can mede geen quaet ge
daen worden.

Cicir off schilpatshooren sult sooveel opcoopen als becomen cundt.
Drakenbloet voor ’t patria begeeren mede wel, mits dat niet hooger als 8 a 

10 stuyvers ’t catti compt te costen.
De chaloupe de Nieuzvichcyt hebben goetgevonden tot bevoordering van 

den handel in compagnie van Velssen mede te sendenijlaet deselve ten besten 
soo in ’t lossen als laden op de riviere van Benjarmassing ende Cotteringe off 
elders gebruycken, ende soo haest daer geen dienst meer doen can ende ge
mist mach worden, sendt ons deselve met advijs van ’t gepasseerde op ’tspoe- 
dichste herwaerts met sooveel rottangh als laden can.

Gedurende dat ghylieden ’tsydan op de riviere van Benjarmassingh, Cota- 
ringe off elders in handelinge licht, sult gestadich wel op u hoede sijn, ende 
geen volck, als vooren geseyt, meer aen lant laten gaen als tot den handel van 
noode is ende den dienst van de Compagnie vereyscht. Draecht goede sorge 
voorde chaloupe de voornemelijck in Benjarmassingh, opdat door
achteloosheyt ende versuym van goede wacht niet wert overvallen, ’t welck 
wel licht conde gebeuren, als sijnde boven open ende gants niet diffencibel.

Wy verbieden U.l. expresselijck geen uutstaende schulden te maken noch 
eenich restant off volck daer te laten. Wy sullen geen schulde in reeckeninge 
passeren, maer deselve tot laste van de uutsetters laten.

Ende opdatter gedurende ’t voyagie goede ordre onderhouden ende in alle 
voorvallende saecken, belangende de voordernisse van Compagnies affairen, 
behoorlijck mach werden gedisponeert, hebben wy goetgevonden den opper- 
coopman Paulus Croock ’t opperste gesach soo over de directie van ’t carga- 
soen, als d’appendentien van dien, mitsgaders de convocatie van deRaetende 
de preseance in denselven te bevelen, daernae een yder, soowel op de fluyte 
Velssen als op de chaloupe de Nieuzvicheyt varende, sich heeft te reguleren.

i
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In Benjarmassingh gecomen sijnde, sult ghylieden U aen Codia Babouw, 
sabandar aldaer, addresseren, hem endeden coningh van onsentwegen groe
ten ende een geringhe vereeringe doen.

Voor den coninck sal U. 1. ’t succes van des Mattarams oorloge tegen Bat- 
tavia verhalen, ende hoe met verlies van veel volck in groote miserie weder na 
huys gekeert is; dat meer als 20.000 man nagelaten heeft, ende hoe den Tom- 
megon Suragulagul door last van de Mattaram twee groote edelluyden, na- 
mentlijck Quiey du Patv Madura Radja ende Quiey du Paty Topasancta, met 
omtrent 1000 man van haer volck dry dagen voor sijn vertreck heeft doen 
critsen, omdat haer tegen Battavia niet wilden dootvechten. Wy twijffelen niet 
off dese tyding sal die van Benjarmassingh, Cottaringe, Succadana ende om
liggende quartieren aengenaem sijn, dewijl sy de Mattaram seer vreesen ende 
van hem gedreycht worden, weshalven verhaelt alles in ’t breede.

Onderwegen ’tsy in ’tgaen offkeeren eenigeSpanjaerden,Portugiesenende 
derselveradherenten, die van Macasser ende alle die onder des Mattarams ge
biedt sorteren, die van Bantam ende alle andere onse vyanden in see bejege
nende, sult alle mogelijcke affbreuck doen ende in u gewelt sien te becomen, 
hunne goederen onder behoorlijcke inventaris overnemen, ’t volck in goede 
versekeringe bewaren ende ’t vaertuych dat niet mannen cunt vernielen ende 
verbranden.

In ’t rescontreren van eenich vaertuych sult voorsichtich sijn ende ’t selve 
niet onbedachtelijck aentasten, maer de vyanden met schietgeweer dwingen 
dat ongewapent overcomen, opdat U door al te haestich entren geen ongeval 
treffe.

Voordat van daer vertreckt sult U grondich informeren wat voorderlijcke 
negotie voor de Compagnie soo in Benjarmassingh als Cottaringe ende om
liggende quartieren te behalen zy, maer insonderheyt wat quantité peper 
Benjarmassingh tegenwoordich jaerlijcx can uutleveren, ende off d’aenplan- 
tinge noch seer gevordert wort, item wat sortementen van cleeden ende 
andere coopmanschappen daer dienstich sijn, wat quantité daer jaerlijcxsoude 
connen gesleten worden ende tot wat prijs, mitgaders wat proffijtelijcke waren 
ende wat quantité van yder, behalven de peper ende ’t gout, van daer weder 
in retour connen becomen werden; eyntlijck off het gout aldaer in sulcken 
abondantie sy, dat men altoos by gebreck van ander retour sijn cargasoen 
(gelijck geseyt wort) daertegen soude connen employeren ende quijtraecl

Gelijck den coopman Coster zaliger verscheyden inwoonderen van Benjar- 
massing, Cotteringe endeSuccedane beweecht heeft, dat verleden jaer goede 
pertye peper ende rijs hier gebracht hebben, sy U. 1. gerecommandeert sulcx 
mede te behartigen ende deselve aen te raden dat na Battavia gaen handelen: 
dat den rijs, peper ende andere coopmanschappen daer veel dierder is als op
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eenige andere plaetsen; dat niet moeten twijffelen off sullen groote proffyten 
doen, ende animeert haer daertoe sooveel kunt: ’t soude de Compagnie proff) 
telijcker sijn, ons de peper van die quartieren herrewaerts werde gebracht, als 
dat diesel ver moeten haelen, ende soo versekert waren dat de peper door die 
van Siam, Jortan, Giri, Japara gelijck voorleden jaer niet soude vervoert wor
den, wy souden dese besendingh excuseren ende vertrouwen dat deselve door 
d’inwoonders selver beter coop soud hier gebracht worden, alsdat wy die daer 
gaen soecken; derhalven sult de Compagnie groote dienst doen, d’inwoonders 
te bewegen dat haere goederen op Battavia comen venten.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 20en January 1629.

!124. — BANDA.
AEN DEN PRESIDENT VISSCHER, PER DE FLUYT EDAM, 25 JAN. 1629.

De nevensgaende sijn copyen van onse missiven aen U. E. met Purmerendt 
ende den Ar ent over Am boy na geschreven, aen welcker inhoudeons gedragen.

Per inleggende copie van factura aen U. E. sien wat voor Banda in Purme- 
rent gescheept hebben. D’Almogende, verhoopen wy, sal U. E. ’t selve voor 
den ontfange deser in salvo hebben toegebracht, ofte t’syner tijt laten ge
worden.

Wy hebben met gemelte jacht ordre gegeven dat ’t selve in Amboina, by- 
aldien den dienst van de Compagnie sulcx vereyschte, wel eenigen tijt moch
ten ophouden, soodat wel conde gebeuren voor d’aencomste deser by U. E. 
noch niet gearriveert waere, in welcken gevalle nevensgaende copien U. E. 
tot advijs connen dienen.

Op eergisteren is alhier van Arracan aengecomen de fluyte Edatn,geladen 
met rijs ende slaven, dewelcke wy in allerijl met sijn volle last goetgevonden 
hebben recht door na Banda aff te vaerdigen, ende wort U. E. daermede toe- 
gesonden 190‘| lasten rijs met 200 slaven ende slavinnen, t’samen bedragende 
als per inleggende factura ende cognoissementen desommavan ƒ27.208—14. 
Na goeden ontfang sal U. E. ’t generael daervoor crediteren ende ons t’syner 
tijt de bevindinge, ende hoe den rijs respondeert, laten weten.

Wy hebben den rijs pro rato den incoop van Arracan, ende gelijck denselven 
in Battavia geit, getaxeert, ten eynde den tax over des Compagnies comptoiren 
egael gae ende ’t een quartier geen dierder rijs als d’andere become.

Hier in Battavia heeft den rijs een ruymen tiit niet min als 60 realen ’t last 
gegolden; tegenwoordich is noch geldende van 40 tot 50 realen. De Compag
nie heeft den Siamschen rijs gecocht namentlijck de witte 47 ende den bruy-
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nen 42realen ’t last, daervan eerstdaechs, soo haest ontfangen sal sijn, goede 
pertye met ’t jacht Medenblick voorneemen naer Amboyna te senden, naer 
welcke prijs U. E. sich in ’t vercoopen dient te reguleren, alsoo den rijs van 
Arracan de Compagnie mede niet min compt te staen, wanneer de vracht, 
gagie van ’t volck ende alle andere ongelden behoorlijck souden werden ge- 
reeckent; per advys.

De slaven sijn meestal jong, bequaem volck, daer mettertijt goeden dienst 
van te verhoopen staet. Wy recommanderen U. E. daerop te letten, dat de- 
selve ten beste van de Compagnie worden geemployeert ende degewenschte 
vruchten daervan mogen getrocken worden. Vercoopt geen derselver als met 
goet proffijt ende voor contant.

Onder gemelte slaven sijn 30 manspersoonen, wat ouder als den gemeenen 
hoop, van den coninck van Araccan aen d’heer Generael geschoncken om 
opseeckergelias, die vandaer ontboden hadden, te roeyen, ende alsoo [ditto] 
galias by interval niet mede gecomen is, hebben goet gedacht dese persoonen 
na Banda te laten gaen, dewyle verstaen, tot pangayen ende roeyen daer wel 
van noode ende dienstich sijn. U. E. sal daerop letten ende yder na sijn aert 
ende wetenschap ten dienste van de Compagnie gebruycken laten.

Tegenswoordich sijn hier in ladinge de jachten Medenblick ende Seeburch 
om metten eersten na Amboyna ende Ternate te vertrecken.

Dagelijcx verwachten van Choromandel ende Siam noch goede pertye rijs; 
soo haest eenige derselver becomen, heeft U. E. voor Banda niet min als noch 
300 lasten rijs te verwachten, nevens ’t geene aen den eysch gebreeckt ende 
met Purmerendt niet voldaen is.

Op contanten sal U. E. geen reeckeninge maecken: cunnen van hier geen 
bestellen, ’ten ware de vaderlantse schepen ons noch tijtlijck ende ruym met 
cappitaelsecondeerden, dat seer ongesien staet; weshalven schickt de saecke 
daer intijts na, dat U. E. daeromme in ’t opsamelen van de vruchten niet ver
legen valt; maent sooveel van de uutstaende schulden in, als immer te be
comen is; behelpt U metten rijs, deden ende slaven; wy vertrouwen, dat om 
geen geit sullen verlegen vallen soo alles maer behoorelijck gemesnagieert 
ende gedirigeert wort.

Dese fluyte Edam met lieff in Banda gearriveert sijnde, sal U. E. op ’tspoe- 
dichste doen lossen ende hem datelijck weder doen prepareren omme in ’t 
veranderen van ’t mousson met de gereede nooten ende foelie herrewaerts te 
senden. Byaldien yets aen dese fluyte te timmeren valt, laet het in aller ijl ge
schieden ende licht de timmerluyden die hem van hier expres daertoe mede
gegeven sijn, daer niet affi, maer laet se ’t schip behoorellijck versien, ende 
schickt de saecke daerna dat wy dese fluyte Edam met pertye noten en foelie 
in ’t beginsel van May, soo ’tniet eer wesen can, wederom hier mogen hebben,
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jomme deselve in andere voyagie, ’t sy dan om peper off rijs, te versenden, al- 
soo apparent tegen die tijt om schepen verlegen sullen vallen.

Den 18fn May voorleden jaer arriveerden alhier uut Banda Suyt Hollant ende 
Purmerendt. Grooten dienst zal de Compagnie geschieden soo dese fluyt soo 
spoedich off eer alhier mach verschynen.

Gelijck vooren geseyt, nemen voor met den eersten nog een schip met rijs 
ende verscheyde nootlicheden na Banda te senden, daermede U. E. op alles 
onse nader ordre ende onse advysen hebt te verwachten.

Intusschen willen U. E. gerecommandeert ende bevolen hebben, de saecke 
in Banda soo te dirigeren dat de Compagnie eenmael de gewenschte vruchten 
vandaer becomen mach. Laet alle onnodighe gastos ende timmeragien na; ’t 
geene dat noodich gedaen dient, doet het op ’t spaersaemste met Compag
nies slaven ende eygen volck, sonder dat geit of deden vooruutgeeft; benefi- 
cieert ende maeckt alles ten gelde dat vercoopelijck is, procureert goede per- 
tye nooten ende foely, maent de schulden scherpelijck, voordertd’incomsten 
van de landen na behooren, doet voorderlijcke negotie ende versorchtd’aen- 
plantinge, niet alleen van nootenboomen, maer alderhande andere vruchten 
tot onderhout van d’inwoonderen aldaer, opdat de Compagnie Banda niet 
alleen sonder lasten, maer met proffijt mach besitten, ’t welck doch seer ge- 
voechelijck can geschieden, soo de saecke daer maer met ernst ten dienste 
van de Compagnie worde geraemt.

’tjacht^f^/n:/! is alhier den 23en deser van Zuratte met 111 packen Guserat- 
se deden wel aengecomen, hebbende omtrent Cotchijn een Portugies scheep- 
ken, comende van Ceylon, met 220 bhaer caneel verovert.

Met groote devotie sijn dagelijck de vaderlantscheschepen verwachtende; 
wy sijn in haer tardance al wat verwondert.

Nae ’t schryven deser heeft ons den schipper van de fluyt aengedient, dat 
tsedert van Araccan gescheyden is, ten behoeve van ’t scheepsvolck ende 
slaven van sijn last geschaft heeft, ende tot hiertoe dry lasten rijs geconsumeert. 
U. E. zal de fluyte daervoor belasten, gelijck mede voor ’t gene, totdat in Banda 
compt, sal consumeren.

In ’t Casteel Battavia, ady 25cn January anno 1629.
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i125. — AMBOYNA.

AEN DEN GOUVERNEUR PflILIPS LUCASZ. PER ’T JACHT MEDENBLICK,
9 FEBR. 1629.
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Per ’t jacht den Ar ent is onsen jongs ten in dato 6en January passato geweest, 

daervan hiernevens copye gaet, wekker inhouden alsnoch confirmeren.
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Desen gaet per ’t jacht Mcdenblick, daermede wy U. E. voor Amboyna sijn 
toesendende 160 lasten Siamsen witten rijs, 10 packen Custcleden, eenige 
svde waren, Chineese cangans als andersints, monterende F samen, als per 
inleggende factura ende cognoissementblijckt, ter somme van ƒ23.508 — 17. 
Na goeden ontfangh (dat Godt gunne) sal U. E. ’t generael daervoor credi
teren ende ons van de reecquening ende bevinding t’syner tijt advijs geven.

Den rijs is alhier van de Siammers gecocht ende ontfangen, cost de Com
pagnie 47 realen van Scn contant 't last van 230 Batavise gantans, maer alsoo 
met onse schepen pertye rijs vanpiam ende Arracan becomen hebben, die de 
Compagnie beter coopcomt te stafen, hebben den prijs van die quartieren met 
den incoop alhier doen reduceren, ende wert dien volgende desen rijs niet hoo- 
ger in factura gestelt als 35 realen per last, ten eynde den tax over de Compag
nies comptoiren egual gae ende ’t eene quartier geen dierder rijs als ’t andere 
become. In Battavia heeft den rijs een ruymen tijt niet min als 60 realen ’tlast 
gegolden; tegen woorclich is noch geldende 40 ende 45 realen ’t last; per advijs.

Alle de platgevouwen roode peta malleya, aritchiodes, dragans ende sa- 
madramorijs, jongst met Schiedam van de custe Choromandel ontfangen, gaen 
hiernevens, daermede den eysch voor Amboyna ten naesten by voldaen blijft; 
’tsyner tijt sullen gaerne vernemen hoe by U. E. getrocken sijn ende wat 
quantité in ’t aenstaende vereyscht wort, om me ons in ’t adviseren aen den 
directeur op de custe Choromandel daerna te mogen reguleren.

Per faute van Suratse cangans gaen per desen 506 stucx Chineese, in meer
der pertye van de custe van China ontvangen ; gans qualijck sijn [ditto] can
gans by die van Teyouhan gesorteert, daerop U. E. in ’t vercoopen sult dienen 
te letten, ten eynde ten meesten proffyte van de Compagnie mogen worden 
gebenefitieert. Laet ons de bevindinge weten, ende of de Chineese soowel als 
de Suratse cangans by U. E. getrocken sijn.

Meer als 1500 paer slechte syde coussens sijn ons uut Teyouhan toege- 
sonden, daermede-al wat verlegen blyven. Per desen gaen van deselve slach 
100 paer, die ten besten van de Compagnie ende metten eersten dienen aen 
de man gebracht.

’t Jacht Zeeburch, met sijn inhebbende cargasoen na Ternate gedestineert 
(’t welcke wy goetgevonden hebben in compagnie van Medenblick over Am
boyna te laten gaen), twijffelen niet off sal den gouverneur Lodensteyn aldaer 
noch beloopen, om gesamenderhant na de Moluccos te verseylen; maer byal- 
dien gemelte Gouverneur met den Arentv oor d’aencomste deser vertrocken 
is, sal U. E. dit jacht op ’t spoedichste nasenden, ten ware den dienst van de 
Compagniein Amboyna anders vereyschte, in wekken gevalle ’t selve aldaer 
wel voor eenen tijt ende tot in Mey sal moghen werden opgehouden, dat ter 
dispositie van U. E. ende den Raedt remitteren.
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Dit jacht sal in Amboyna van achteren tegen rescontre van vyant wat die
nen versien; in den corten tijt ’t sedert dat van Zuratte alhier gearriveert is, 
gelijck mede dat wat schaers van houtwercksijn, heeft’tselve niet wel connen 
geschieden. U. E. sal sorge dragen dat behoorlijck wort geholpen ende ’t hout 
daertoe versorcht; per advijs.

Den 23cn January passato arriveerde alhier met 190 lasten rijs ende slaven 
de fluyte Edain van Araccan, ende is den 26cn ditto met de rijslast ende 200 
slaven van hier recht door na Banda vertrocken; d’ Almogende geleyde dat 
ende alle andere Compagnies schepen in salvo.

Op dato arriveerde mede van Suratte ’t jacht Zeeburch met 100 pacquen 
Gusuratse deden, hebbende in’passantvoorCotchijn eenPortugeesscheepken, 
comende van Seylon, geladen met caneel, verovert.

Den 4cn deser is alhier Godtloff van ’t patria wel aengecomen ’t schip Tholen 
metgesont volck, sijnde ultimo Mey 1628 van daer vertrocken; comptin com
pagnie van ’t Wapen van Rotterdam geseylt, sijnde primo January passato 
door storm van den anderen versteken op de lengte van St. Pauwel, Zuyder- 
breete 33^ graden, soodat ditto schip alle uren verwachten. D’ Almogende 
brenge ’t selve met de schepen Leyden ende’t Wapen van Enckhuysen, die 
eenige dagen te vooren uutgeloopen ende achter Engelant om geseylt sijn, 
in salvo.

D’ Heer Generael Carpentier was met sijn vloote ende naderhant ’t schip 
Dort in ’t vaderslant wel ende spoedich aengecomen.

Tegen September anno 1628 hadden d’ heeren Mayores voorgenomen een 
goede vloote na Indien uut te setten, soodat tydelijck een goet secours sijn 
verwachtende.

Onse schepen den Gouden Leeuw, Walcheren ende Orangie bleven noch 
in Engelant gearresteert.

Hoe verre in de saecke wegens d’ executie van d’ Engelse in Amboyna 
in Nederlant geprocedeert was, can U. E. uut nevengaende extract, ende wat 
d’ heeren Mayores daervan schryven, sien.

Den oorloch tusschen Engelant ende Vranckrijckbleeffnoch continueren; 
ambassadeurs waren uut onse landen vertrocken omme middelen te vinden 
gemelte coningen te vereenigen. De West-Indische Compagnie hadde op 
nieuws een treffelijck equipagie gedaen ende een vloote van tsestich seylen t’ 
zee geseth; d’ Almogende wil ten dienste van de landen haer voornemen 
segenen ende goet succes verleenen.

Den vyant was noch sterck t’zee; te lande attendeerde niet. De negotie 
bleeff eeven slap, ende de licenten noch al gesloten.

Uut ’t vaerwater van Mallacca is alhier gekeert den 6en deser den comman
deur Carel Lievensz. met ’t jacht Sloten ende ’t fregat Chhicheo, hebbende
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den vyant vry meer afbreuck gedaen, als wel de Compagnie voordeel aen- 
gebracht. Vier Portugiese navetten, namentlijck twee van Maccaw ende 
andere twee van Manilha comende, heeft doen stranden, die meest vergaen 
ende door den vyant selver in brant gesteken sijn ; uyt de dry eerste gants 
geen voordeel becomen; 43£ ® gout is met ’t vierde verovert nevens eenige 
zyde waren, pertye porceleyn ende radix China, ’t welck alle nat ende meest 
beschadicht ende bedorven is.

Tot noch toe hebben geen nader advijs van Teyochan noch Japan ver- 
Na eenige gevangen Portugiesen van Maccaw rapporteeren, souden 

onse schepen tot vier in ’t getal in Japan gearresteert sijn, ende alle des Com
pagnies volck ende goederen in verseeckeringhe genomen, ende dat, na luin 
seggen, vermits d’onse sekere gesanten van ’t dorp Sinckan, van den Keyser 
uyt Japan in Teyouhan gekeert, niet wel bejegent hadden. Watter van sy 
leert den tijt; wy vreesen grootelijcx voor swaricheyt in Japan.

Hiernevens gaet op ’t versoeck van Halleny, zoone van Capiteyn Hittoe, 
een trommel, sijnde in een vat gecuypt. U. E. sal hem deselve uut onsen name 
nevens dese onse bygaende missive behandigen.

Ende alsoo cort na desen voornemen noch een a twee scheepen costi te 
senden, daermede op alles nader ende breder ordre hebt te verwachten, sullen 
desen eyndigen, U. E. ernstelijck ondertusschen recommanderende de saecken 
in Amboyna, conform onse goede meeninghe ende voor desen gegeven last, 
soo te behertigen, dat Compagnies recht aldaer in sijn geheel geconserveert 
blijft, haer onderdanen ende bontgenooten voor overlast beschermpt, ’t ver
voeren van de nagelen beleth, alle oncosten behoorlijck ende spaersaem ge- 
mesnagieert, ende dat een rijck nagelretour mogen becomen.

Dit jacht Medenblick is gemant met 40 coppen ende gefictualieert voor 6 
maenden als per nevens inleggende lijste cunt sien.

Alsoo wy seeckerlijck geinformeert worden, dat eenige perticuliere ende 
oock principaelste hooffden van schepen hun vervorderen tegen onse plac- 
caten steelswyse uut te voeren ende in Compagnies schepen te versteecken 
aracq, deden als andersints, soo is ’t dat wy U. E. by desen wel expresselijck 
ordonneren ende bevelen soo goeden ordre ende wacht op d’ aencomste van 
de schepen te doen stellen, dat de contraventeurs van dien mogen worden 
ontdeckt, de verswegen ende verbooden goederen ten dienste van de Com
pagnie aengeslagen, ende de fraudeurs sonder eenige conniventic gestraft, 
ende geeft ons daervan t’syner tijt notitie.

In ’t Casteel Battavia, ady 9en February 1629.
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126. — MOLUCCOS.
AEN DEN GOUVERNEUR LODENSTEYN PER ’T JACHT ZEEBÜRCH,

9 FEBR. 1629./^

} i. 't «. U. E. salvo arrivement over Amboinajn Ternate sal ons t’syner tijt, nevens 
de gestaltenis van des Compagnies staet in gemelte quartieren, aengenaem 
sijn te vernemen.

Desen gaet per ’t jacht Zeeburch, ’twelck wy goetgevoiiden hebben U. E. 
over Amboina in compagnie van ’t jacht Medenblick voor Ternate toe te 
senden, geladen met 63 lasten Sïamsen rijs, eenige weynigegeeyschte deden, 
jongst met Schiedam van Choromandel becomen, met 2 kisten dubbelde stu} 
vers, in alles bedragende, gelijck per inleggende factura ende cognoissemen- 
ten blijckt, ter somme van ƒ29.128 — 11 — 14, daervoor U. E. ’tcomptoir 
generael na goeden ontfangsal crediteren, ende ons t’syner tijt de bevindingh 
laten weten.

Den rijs wort in factura niet meer als 35 realen ’t last getaxeert, ende cost 
ons hier namentlijck den witten 47 ende den rode 42 realen ’t last; van Siam 
ende Arracan hebben pertye rijs becomen die de Compagnie beter comt te 
staen; hebben derhalven den prijs van die quartieren met den incoop van 
Battavia gereduceert, opdat den tax over des Compagnies comptoiren egual 
sy, ende ’teene quartier geen dierder rijs als ’t andere become. Den rijs geit 
tegenwoordich in Battavia 40 a 45 realen ’t last.

Wy sijn van gevoelen dat dit jacht U. E. in Amboina noch sal beloopen, 
omme alsoo in compagnie van den Ar ent naer Molucco te varen; maer byal- 
dien U. E. voor d’aencomste deser vertrocken waert, hebben den Gouver
neur ende den Raedt in Amboyna geordonneert U. E. dit jacht met sijn 
inhebbende cargasoen op ’tspoedichste na te senden, ’ten waere den dienst 
van de Compagnie anders aldaer vereyschte, in wekken gevalle het tot in 
Mey sullen mogen ophouden.

U. E. sal verdacht wesen gemelte jacht van achteren tegen rescontre van 
vyanden wat versien dient. Hebben ’t selve per faute van tijt ende hout hier 
niet kunnen doen. In Amboyna can sulx gevoechelijk geschieden. U. E. sal 
’t selve besorgen ende den schipper belasten dat behoorelijck wert gedaen. 
VVy hebben ’t selve mede aen den Gouverneur Philips Lucasz. geschreven 
ende gerecommandeertx

Dit jacht is gemant met 60 coppen ende gevictualieert voor 8 maenden, 
gelijck per inleggende lijste blijckt. U. E. drage sorge de provisien behoore
lijck werden gemesnagieert. VVy sullen verlanghen te vernemen, wat ’t schip 
Orangie in Mindenao sal hebben verricht, ende off met soo goeden partye rijs 
vandaer sal sijn gekeert als verhoopt wiert; item wat voorderlijcke negotie
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meer aldaer voor de Compagnie te behalen sy; wy sijn seer genegen om dien 
handel te continueren, ende vinden geraden dat U. E. andermael een besen- 
dinge derrewaerts doet.

By behouden overcomste sal U. E. in de Moluccos byeen hebben de sche
pen Orangie, den Ar ent ende Zeeburch\ tot de voyagie van Mindenao can 
andermael Orangie off den Arcnt geemployeert werden, nadat den dienst 
van de Compagnie aldaer ende de gestaltenisse van de schepen sal vereys- 
schen. Zeeburch sal U. E. ons met de gereede nagelen vooraff metten eersten 
herrewaerts senden, alsoo dito jacht op andere voyagies, ’t sy na China ofte 
elders, hebben te gebruycken, ten waere den dienst van de Compagnie in de 
Moluccos anders vereyschte; maer om nagelen over te brengen sal U. E. ’t 
selve niet ophouden, alsoo de nagelen op ’t laetste van ’t mousson met den 
Ar ent ofF Orangie wel connen gesonden worden, als wanneer tijts genoech 
sullen comen, dewyle ondertusschen om nagelen niet verlegen sullen sijn.

Wy seggen dan, dat gaerne sagen, gelijck wy oock meenen gevoechelijck 
sal connen geschieden, dat Zeeburch in Juny aenstaende, soo ’tniet eer wesen 
can, wederom hier waere, Orangie off den Arent tot de voyagie van Mindenao 
gebruyckt, ende dat op ’t jongste van ’t mousson met de nagelen herrewaerts 
wort gesonden off den Arent off Orangie, na dat de gelegentbeyt gedoocht 
ende den dienst van de Compagnie vereyscht; ’twelck wy tot U. E. ende des 
Raets dispositie aldaer laten.

Voorts recommanderen U. E. ten hoochsten, serieuselijck op de maintenue 
van des Compagnies staet in de Moluccos te letten, de quaede desseynen 
ende practijcken, soo der Ternatanen als Spangiaerden, te prevenieren; in
corporeert onse intentie, U. E. per instructie ten dienst van de Compagnie 
medegegeven; stelt deselve in ’t werek, versorcht dat by alle mogelijeke 
middelen een rijck nagelretour uut de Molucquen tot soulagement van Com
pagnies swaere lasten mogen becomen. Laet geen nagelen van ’teylant Mac- 
quian vervoeren. Let op de mesnagie ende besnijt alles dat besneden mach 
worden, ende gedenekt dat alle boecken, pampieren ende reeckeningen van 
de Molucos in debita forma tijtlijck herrewaerts overgesonden worden, 

notitie 1).
In ’t Casteel Batavia, adi 9 Febr. 1629.
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127. — AMBOINA^
AEN H ALLENY, ZONE VAN CAPITEYN HITTOE, PER ’T JACHT MEDENBLICK,

9 FEBR. 1629.

Goetgunstige vrundt. Op U. 1. versoeckende ’t voordragen van uwen vader 
Capiteyn Hittoe, die den Almogende verhopen wy lang voor den ontfangh 
deser in gesontheyt sal hebben thuys gebracht, gaet met ditonsschip Meden- 
bliek een trommel met sijn toebehooren, die U. 1. door onsen Gouverneur van 
Amboyna sal werden behandicht; ’t sal ons aengenaem wesen ’t syner tijt te 
vernemen deselve becomen hebt ende dat daermede gedient sijt.

Wy willen U. 1. op ’t hoochste gerecommandeert hebben goede ende ge
trouwe correspondentie ende vruntschap met onsen Gouverneur t’ onder
houden, de gerechticheyt van de Compagnie ende ’t lant van Hittoe na ver
mogen te helpen bevoorderen ende bewaren, sorge te dragen, dat de nagelen 
by ’t contract aen de Compagnie verbonden, haer niet langer ontvremt ende 
andere toegevoert, maer aen onse coopluyden gelevert mogen werden, ende 
voorts alle acte van goede affectie ten dienste van de Compagnie te bethoo- 
nen, gelijck wy U. 1. toevertrouwen, al ’t welcke ons te syner tijt sonderlingh 
aengenaem sal wesen van U. 1. te vernemen, ende sal by ons oock niet onge- 
recompenseert gelaten werden, daerop U. 1. sich wel mach verlaten; ende 
blijft met uwen vader Capiteyn Hittoe ende Kakialy, uwen broeder, die Godt 
lange in gesontheyt beware, van ons gegroet.

In ’t Gasteel Batavia, ady 9en February anno 1629.
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128. — BANTAM.
AEN DEN E. JAN IIAEL, COMMANDEUR VAN D’ENGELSEN, PER ’T JACHT 

GLEEN HEUSDEN, 10 FEBR. 1629.
^1

U. E. wel aengenaeme missive neves een tonneken met booter is ons door 
den schipper Frans Loncken behandicht, daervoor wy U. E. op ’t hoochste 
sijn bedanekende.

Ende alsoo wy uyt U. E. missive vernemen geresolveert sijt naEngelantte 
vertrecken, hebben niet connen nalaten, U. E. metdit nevensgaendebriefken1) 
te belasten; versoecken U. E. gelieve ’t selve, met lieff in Europa gecomen 
sijnde, per d’eerste commoditeytaen deheeren Mayores van deOost-Indische 
Compagnie der Vereenichde Nederlanden tot MiddelbiirchJn seeckerheyt te 
doen bestellen, daeraen ons sonderlinge vruntschap sal geschieden, ons altijt 
verobligeert houdende reciproque vruntschap te presteren.

') Hiervóór, bl. Hl.
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1 Hiernevens sende U. E. tot een gedachtenisse een rol wit damast met een 

podt geconfyte gember. U. E. gelieve ’t geringhe in danck aen te nemen. Wy 
hadden U. E. na merite wel wat aengenamer willen toeschicken, maer alsoo 
tot noch toe uyt China alhier geen joncken noch schepen verscheenen sijn, 
hebben ’t selve niet connen bybrengen, weshalven gelieft ons te excuseren.

In ’t Casteel Battavia, ady 10cn February 1629.
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129. — BANDA.
AEN DEN PRESIDENT VISSCHER PER ’T SCHIP 'S LANTS MAURITIUS,

1 MAART 1629.

Onsen jongsten aen U. E., daervan hiernevens den gelijcken gaet, was in 
dato 25en January passato per de fluyte Edam, van hier recht door met 190 
lasten Arracanse rijs ende 200 slaven na Banda vertrocken. Godtgevet’syner 
tijt de behouden aencomste ende dat vanSPurmerent mogen

Alsoo de schepen met rijs, die dagelijcxVan Choromandel ende Chiam in
wachten, tot noch toe niet verschenen sijn, ende dat het mousson op ’t eynde 
gaet, soodat de laetste besendinge inwaerts niet veel langer can worden 
uutgestelt, hebben wy by provisie goetgevonden, opdat by langer tardance 
der rijsschepen van d’ een ende d’ ander niet gefrustreert blijft, U. E. met dit 
schip ’s Lants Mauritius voor Banda toe te schicken alsulcke deden ende 
nootlicheden als aen Banda’s eysch gebreeckt ende met Purmerendt niet ge- 
sonden sijn, nevens noch 25 vaten vlees ende speek, 4 amen olye ende een kiste 
met 7.000 realen van 8cn aen daelders ende dubbelde stuyvers, alles mon
terende, gelijck per nevengaende facture ende cognoissement sien cunt, 
ƒ29.656 — 2. D’ Almogende laet U. E. ’t selve met lieff geworden ende ten 
dienste van de Generale Compagnie benefitieren. Na goeden ontfangsal U. E. 
’t comptoir generael crediteren ende ons van de bevindinghe t’ zyner tijt 
advijs geven.

Tot versterekinge van de guarnisoenen in Banda ende verlossinge van d’ 
oude soldaten gaet met dit schip Mauritius een compagnie van 60 soldaten 
onder den sergeant Jan Gateau. Wy waren wel genegen meer volck voor 
Banda te schicken, maer alsoo met de schepen Tooien ende ’t Wapen 
Rotterdam weynich soldaten van Nederlant worden gesonden, ende dat de 
schepen Leyden ende ’t Wapen van Enckhuysen tarderen, hebben vooralsnoch 
geen volck meer cunnen missen.

Wy hebben goetgevonden dit schip ende volck Amboina eerst aen te laten 
loopen ommete vernemen offaldaer en passant eemgen cliénsfconden doen, 
met ordre soo haest ’t Ambonis cargasoen aldaer gelost is, ditto schip op ’t

\ vernemen.
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spoedichste voort na Banda te senden alsoo vertrouwen de soldaten in Banda 
meer als in Amboyna nodich sijn.

Volgens instructie aen den coopman Ewout Spieringh medegegeven, sal 
U. E. connen sien dat g’ ordonneert hebben dit schip in ’t keeren van Banda 
Balambouangh aenloopen sal, omme aldaer sooveel koebeesten, buffels, rijst, 
pady, boonen, oly endeandersints te procureren, als Mauritius gevoechelijck 
sal cunnen bergen, ende aldaer tebecomen sal sijn, daertoe wygemelte Spie
ringh mede gegeven hebben een cargasoen aldaer na onsen overslach omtrent 
6.000 realen van 86n waerdich, bestaende in verscheyde coopmanschappen, 
ende custcleden, gelijck per nevensgaende facture blijckt. Byaldien eenighe 
der selver in Banda dienstich sijn ende met proffijt tegen nooten ende foely off 
comptant connen werden vercocht, sult die wel mogen lichten ende daer- 
tegen in plaetse weder fornieren, sulxby U. E. voor Baly ende Balambouangh 
getrocken by der hant is.

U. E. sal dit schip aldaer niet ophouden maer soo haest ’t mousson begint te 
veranderen ende voordeel doen can, sijn despeche geven omme volgens onse 
ordre de last in Balambouang te procureren ende tijdtlijck alhier weder te 
verschynen.

By behouden overcomste van Purmerendt, Edam ende een anderschip met 
rijs, dat noch hoopen innewaerts te senden, sal U. E. geen gelegentheyt ont
breken omme de nooten ende foely herrewaerts te senden ende sullen van 
daer de fluyte Edam met d'eerste ende gereetste vruchten verwachten t’en 
ware na desen anders ordonneerde.

Per desen gaet den qredicant Michiel Clarenbeeck met sijn huysvrou, den- 
welcken op ons advoy by den Kerckenraedt alhier beroepen is om sijn bedie- 
ninge in Banda waer te nemen. D’ Almogende verleene hem synen zegen ende 
laet U gemelte persoon voor gerecommandeert blyven.

Op ’t voordragen van den Kerckenraet hebben goetgevonden t’ approberen 
den proponent Dirck Jansz. Nagel g’examineert synde, als predicant beves- 
ticht sal worden, om synen dienst in Banda mede waer te nemen.

Aen den predicant Clarenbeecq hebben alhier op sijn versoeck doen ver- 
strecken de somma van 50 realen van 8en, daervoor Banda in factura belast 
is; U. E. sal ’t generael daervoor crediteren ende gemelten Clarenbeeck op 
sijn reeckeninge doen stellen.

Noch hebben Banda gedebiteert voor ƒ110 — 10, dat d’ondergeschreven 
persoonen metTl/rtwWtey overgaende alhier meer genooten als verdient heb
ben namentlijck: Rogier Hervvee van Londen, soldaet, ƒ 46 — 3 — 10; Phi
lips Fonteyn van Hesduyn ƒ 64 — 6 — 6, gelijck per nevengaende hare 
reecqueninge blijckt, draecht sorge ditto persoonen bij U. E. daervoor worden 
gedebeteert per advijs.
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Met Mauritius gaet voor Banda een halve camer hart broot, die U. E. op' 
sijn aencomste sult doen lichten.

Den coopman Hendrick Kerckring gaet (met sijn huijsvrou) per dit schip 
over omme in Amboyna off Banda gebruyckt te worden. By U. E. verschy- 
nende sult hem na gelegentheyt accommoderen, ende ter plaetse daersynen 
dienst vereyscht wort employeeren.

D’Hollantse lont, gelijck voor desen geschreven sal wel dienen gemes- 
nagieert: niet meer als 36 bos wort U. E. gesonden, ende is ’t al dat hebben 
connen uutmaken.

Wy waren wel genegen per desen op uwe gedane instantie wegen syne 
verlossinge ordre te stellen, maer gelijck voren gesyt, sijn met de schepen 
Tholen, ’t Wapen van Rotterdam sober van volck ende bequame persoonen 
versien geworden, soodat sulcx alsnu niet gevoechelijck heeft kunnen ge
schieden; ende alsoo dagelijcx per de schepen Leyden ende ’t Wapen van 
Enckhuysen, mitsgaders van andere quartieren, volck verwachten, ende dat 
voornemen noch pertyerijs naBandatesenden, verhoopen dat ondertusschen 
gelegentheyt ende middel sullen becomen omme op uwe verlossing behoor- 
lijck ordre te stellen; maer alsoo ’tmousson begint seer te verloopen ende de 
schepen met rijs, daervan pertije voor Banda destineren, noch van Choro- 
mandel ende Siam moeten comen, ende de vaderlantse schepen mede niet 
verschynen, condet wellicht, by langer tardance als wel verhoopen, gebeuren 
datU. E. van d’een en d’ander tot ’tnaeste jaer versteken bleeff. Om rijs, ge
loven wy, sal Banda interim niet verlegen wesen, ende vertrouwen dattet U 
mede in sulcken gevalle omme de Compagnie een jaer langer te dienen niet 
vervelen sal, maer gelijck vooren in uwen gewoonelijcken yver ten dienste 
van de Compagnie onder behoorlijcke erkentenisse sult continueren, daertoe 
ons alsdan sullen verlaten; ende willen U. E. voorts ernstelijck gerecomman- 
deert hebben, goede soige voor de versekeringe van Compagnies landen, 
forten, volck ende middelen te dragen, opdat deselve by on verwachten ovcr- 
val van vyanden (gelijck sulcx wellicht conde gebeuren) geen perijckel ende 
schade comen te lyden. Hout derhalven alle des Compagnies forten, reduy- 
ten ende plaetsen aldaer in goede deffentie met goet volck na gelegentheyt 
wel beset, ende versorcht, dat van alle nootlicheden, victualie, cruyt, loot, 
lont ende watter, gestadich wel versien syn, opdat in tijt van noot (dat Godt 
verhoede) niet verlegen valt.

Wij verhoopen dat de guarnisoenen in Banda met dese 60 soldaten redelijck 
sullen versterckt worden ende dat de verlossinge soo met desen, als eenich 
volck van de schepen, gevoechelijck sonder verswackingc sal connen geschie
den ; ende soo de schepen Leyden ende ’t Wapen van Enckhuysen van ’t patria 
tijtlijck verschynen, heeft U. E. noch meer secours te verwachten, maer by-
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aldien ons clit ontstaet, gelijck sulcx wellicht conde gebeuren, ende dat de 
guarnisoenen in Banda by sterfte off andere inconvenienten, ons onbekent, 
soodanich mochten verswackt wesen, dat den staet van de Compagnie in 
Banda by mancquement van volck perijckel mocht comen te lyden, verstaen 
wy dat beter waere U. E. in sulcken gevalle dit schip Mauritius aldaer aen 
de wal leyden ende ’t volck al tsamen tot u versekeringe ende besettinghe van 
de forten behielt ende gebruyckten. Dit, seggen wy, souwU. E. wel mogen 
doen, wanneer den hooch dringenden noot ’t selve vereyscht, maer soo lang 
men sich eenichsints can behelpen, moet men daer niet licht aencomen, ende 
sagen oock liever dit schip weder herrewaerts quame.

Hout goede correspondentie met die van Chey, Arou, Tanimber ende an
dere nagelegen plaetsen; soeckt dat volck sooveel tot U te trecken als cundt, 
opdat met haere nootlijckheden in Banda comen ende U daervan moocht 
dienen.

Gedenckt den rijs intijts wat te mesnagieren ende U van goede pertyesagu 
te versien, of ’t gebeurde, dat niet verhopen, den toegeeyschten rijs quame te 
mancqueren, opdat geen quade reecqueninge maeckt ende niet verlegen valt 
off, dat Godt verhoede, Edam een ongeluck bejegende.

Wy confirmeren onse ordre per Purmerendtgegeven wegen het transpoort 
van de koebeesten van ’t lant van Banda, Lonthor, Poulo Ay na Rossingeyn 
ende Poulo Ron; soo ’t selve noch niet gedaen is, sal U. E. onse ordre per 
den eersten effect laten sorteren.

Eyntlijck recommanderen U. E. alle devoir te doen ten eyndeonseen rijck 
retour van nooten ende foely mach geworden, opdat de Compagnie tegen 
alle swaere lasten wat mach werden gesoulagieert. Uutnevensgaende extract 
van missive, aen den Gouverneur Philips Lucasz. geschreven, sal U. E. onder 
anderen vernemen, hoe de Compagnie eenen grooten slach van Japan te ver
wachten heeft. Meer als 10 tonnen gouts soud daer connen verloren worden, 
dan wy hoopen een beter; maer al ten besten kickende, sal de verachteringhe, 
dat soo grooten cappitael, 4 schepen ende volck daer apparent een heel jaer 
vruchteloos sullen moeten overblyven, de Compagnie seer smarten ende ten 
achteren setten; derhalven, als boven geseyt, sal de Compagnie daertegen van 
ander quartieren met rijcke retouren dienen gesoulagieert ende met cleyne 
oncosten beswaert, ’t welck wy U. E. belasten te behartigen, opdat de saecken 
van de Compagnie in balance mogen werden gehouden.

Alsoo wy verstaen, dat voor desen eenige vryeluyden ende Compagnies 
dienaers onderstaen hebben, tegen haren eedt van getrouwicheyt aen de 
Compagnie gedaen, steelsvvyse nooten ende folye uut Banda te voeren ende 
deselve herwaerts over te brengen, sy U. E. by desen gerecommandeertende 
bevolen daerop soodanigen regart ende ordre te stellen, dat sulcx niet meer
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geschiede. Belast de cooplieden en schippers daervoor sorge te dragen, op 
pene van haer offitie, confiscatie van haere maentgelden, soo contrarie wort 
bevonden, ende soo eenige betrapt, doet die sonder simulatie straffen tot 
exempel van andere; ende alsoo wy verstaen ende seeckerlijck geinformeert 
worden, dat particuliere ende oock de principaelste hooffden van de schepen 
hun vervorderen tegen onse placcaten uut te voeren ende in Compagnies 
schepen te versteken aracq, deden, als andersints, soo is ’t dat vvy U. E. by 
desen wel expresselijck ordonneren ende belasten soo goeden ordre ende 
wacht op d’aencomste van de schepen in Banda te stellen, dat de contraven- 
teurs van dien mogen werden ontdeckt, de verswegen ende verboden goede
ren ten dienste van de Compagnie aengeslagen, ende de fraudeurs sonder 
eenige conniventie gestraft, ende geeft ons t’syner tij t ad vijs van ’t geene hier
in gedaen hebt.

Wy twijffelen niet, byaldien U. E. volgens ons nabrieffken, per Edam ge- 
sonden, behoorlijck visite op dito fluyte hebt laten doen, off sult wel yets 
ontdeckt hebben, dat t'syner tijt gaerne sullen vernemen.

Den Mayoor Marlen Jansz. Vogel heeft alhier seecker vaertu)rch nevens 
een chaloupe geequipeert, daermede op onsadvoy persoonelijck voorneempt 
innewaerts te varen, omme en passant voordeel op den vyant te soecken 
ende voorts synen handel in Chey, Arou ende omliggende plaetsen te dry- 
ven, als voorder by copie van sijn commissie hiernevens gaende, hem daer- 
toe verleent, blijckt. In Banda comende sal U. E. gemelten Vogel sooveel 
faveur ende a^dresse doen, als sonder prejuditie van de Compagnie mach 
geschiedeny'

^ W- Eenige deden hebben hem toegestaen met syn vaertuych uut te voeren, 
mits dat deselve niet sal vermogen te benefitieren ter plaetse daer de Com
pagnie comptoiren is houdende.

Uut onse schaersheyt senden voor Banda alsvooren geseyt 7000 realen van 
8cn in daelders ende dubbelde stuyvers; wy maecken reeckeninge dat daer
mede rijckelijck sult toecomen. U. E. moet sich met d’uytstaende schulden, 
coopmanschappen ende trecken off geit opnemen behelpen, ende byaldien 
eenich geit overich houdt ende aldaer gemist can werden, sendt ons dat te- 
rugge; sal voor Suratte ende Persia wel te passé comen.

In ’t Casteel Batavia, ady primo Marty anno 1629.
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130. _ AMBOINA.
AEN DEN GOUVERNEUR PHILIPS LUCASZ., PER 'S LANTS MAURITIUS,

1 MAART 1629.

Onsen jongsten, daervan hiernevens den gelijcken gaet, was metdejachten 
Medenblick ende Zeeburch. Godt geve t’syner tijt de behouden overcomste 
derzelver, gelijck mede van den Briel, Purmerendt, ’t fregat Suratte ende den 
Arent, alle van hier naer Amboyna vertrocken, moghen vernemen.

Desen gaet per ’s lants schip Mauritius, daermede voor Banda tot recreu 
van deguarnisoenen aldaer senden 60 soldaten, met ordre eerst in Amboyna 
sal aenloopen, omme te vernemen off aldaer en passant eenigen dienst sal 
cunnen doen ; ende byaldien dit schip en volck in Amboina niet nodich sy, 
noch geen dienst doen can, sal U. E. ’t selve op ’t spoedichste naer Banda 
laten vertrecken, alsoo ons laten voorstaen ’t volck aldaer tot versterckingh 
van garnisoenen ende verlossinge der oude soldaten nodiger als in Amboina 
sijn, maer soo den dienst van de Compagnie anders vereyschte ende de saec- 
ken in Amboyna sich soo toedragen, dat dit ontset sonder merckelijcke ver- 
achteringe niet conde worde gemist, sal U. E. met den Raedt daervan dis
poneren, sooals de nootwendicheyt van saecken ende de welstant van de 
Compagnie aldaer vereyscht.

Voor Amboina hebben in dit schip doen schepen vijftien vaten vlees ende 
speek, twee leggers goede Spaense wijn, 3 verekens met witte poeyersuycker, 
20 sacken tarruwe ende andere clenicheden, alle bedragende, gelijck per in- 
leggcnde facture ende cognoissement blijekt, tersomme van ƒ3072 — 6 — 4, 
daervoor U. E. ’t generael naer goeden ontfang sal crediteren.

Voor Banda sijn mede in ditto schip geladen eenige provisie, deden ende 
andere nootlicheden, met een kiste Nederlants geldt, gelijck U. E. per facture 
in handen van den coopman Spieringh cunt sien. Wy recommanderen U. E., 
’t selve in sijn geheel naer Banda mach worden bestelt.

Wy hebben de ruymte van boscruyt naer Banda gedestineert, namentlijck 
7000 IE, ende ’t schip behout voor sijn provisie ruym 2000 1?. Byaldien den 
Arent op d’aencomste deser noch in Amboina waere ende gelegentheyt heeft 
om cruyt te bergen, sal U. E. wel 2, 3 a 4000 ® voor de Molucquen daerin 
mogen doen overschepen, ende de reste voor Banda laten voortgaen.

Met dit schip gaet een camer hart broot, daervan U. E. de helft voor Am
boyna sult lichten, latende de reste voor Banda.

Niet meer als een vaetjen met 36 bos Hollants lont connen U. E. beschicken, 
ende ’t conde wel gebeuren dat dit mousson niet meer souden senden; mes- 
nageert derhalven de lont, gelijck voor desen geschreven.

(

!

J

:

*r

J l
i

80
i I

i
\



!

k
Amboina, 1 Maart 1629.466-

. Rijs heeft U. E. apparent geen meer te verwachten, clan ’t geene alrede met 
Medenblick is gesonden.

Met de comptanten die aldaersijt hebbende sal U. E. sich moeten behelpen. 
Mesnagieert die ten besten ende geeft geen geit uut als voor nagelen ; maent 
d’uytstaende schulden scherpelijck in, ende tracht de Compagnie van dien 
cancker eens t’ ontslaen.

r

•- Dit schip Mauritius hebben geordonneert, in ’t keeren van Banda, Balam- 
bouangh ende Baly aen te loopen omme aldaer sooveel koebeesten, buffels, 
rijs, padi ende oly ‘te procureren als ’t schip gevoechelijck sal cunnen laeden, 
tot welcken eynde wy den coopman Ewout Spieringh medegegeven hebben 

aldaer naer onsen overslach waerdich omtrent 6000 realen van

i
!

een cargasoen
8en, bestaende in verscheyden coopmanschappen, gelijck U. E. uut nevens- 
gaende facture sal cunnen sien. Byaldien eenighederselver in Amboynadien- 
stich waren ende teghen nagelen off comptant met proffijt conden werden 
vercocht, sal U. E. die aldaer lichten ende voor crediteren, mits daertegen in 
plaetse weder fornierde ’t geene by ’tcomptoir voorBali ende Balambouangh 
dienstigher als in Amboina mocht wesen.

>

Met Medenblick is U. E. d’aencomste van Thoolen uut ’tpatria geadviseert; 
tsedert is hier op 18en February mede wel aengecomen ’t schip ’t Wapen van 
Rotterdam. Wy worden sober van soldaten met dito schepen gesecondeert; 
waren anders wel genegen in dese conjuncture meer volck in Amboyna te 
schickén, al sou ’t maer om ’taensien ende welstaenshalven sijn ; dan alsoo 
met de schepen Leyden en ’t Wapen van Enkhuysen meerder ontset verhoo- 
pen, ende dat dagelijcx noch schepen met rijs van Choromandel ende Siam 
verwachten, daervan noch eenighe innewaerts sullen moeten gaen, hebben 
goet gedacht met de besending van meer volck ende ’t/committeren van 
yemant extra-ordinary uut onse name derrewaerts npph wat aen te sien. On- 
dertusschen sal U. E. in ’t bevoorderen van Compagnies affairen daerop niet 
wachten; ’t mousson gaet op ’t eynde ende ’t conde wel gebeuren, dat ’t ver
wachte secours langer tardeerde als wel vermoeden ende dat U. E. bij ’t ver
loop van ’t mousson daervan gefrusteertbleve, weshalven sultopgeen naerdcr 
ordre wachten, maer de maintenue van Compagnies staet aldaer soo behar
tigen, dat van haere onderdanen ende bontgenooten niet worden ontvrempt, 
de quade desseynen van deTernatanen gestut ende met grooteomsichticheyt 
gepreveniert. Let op de versekeringh van Compagnies forten, volck ende 
goederen, ende laet U door schoon voorgeven, soete woorden ende valsche 
schijn niet bedriegen, maer sijt gestadich wel op u hoede; gedenckt dat U. E. 
daer sijt om nagelen te procureren, ende dat de Compagnie om de nagelen 
haer forten ende volck in Amboina ende Molucquen is houdende. Tracht 
dan grootelijcx pertye nagelen in handen te becomen ende belet het
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voeren derzelver, ’tsy met min off onmin, onaengesien dat daerover in de 
wapen soude moeten comen: de Compagnie moet nagelen hebben off de 
forten aldaer sijn haer onnut.

Op u voorstel dat genegen zijt de Compagnie noch voor een seeckeren tijt 
te dienen, hebben goetgevonden, conform nevengaende acte, U. E. voor dry 
jaren de novo aan te nemen onder een tractament van ƒ200 ter maent om 
’t gouvernement in Amboyna met gelijcke authoriteyt ende waerdicheyt te 
bedienen, als uwen voorsaet de heer Jan van Gorcum, ende sal U. E., nevens 
de raden van India by d’heer Generael sijnde, sessie in den Raedt van India 
hebben; d’Almogenden begenadige U omme ’t selve ampt ten dienste van 
de Compagnie, welstant van ’t vaderslant ende uwe bysondere eere te mogen 
bedienen, ende wenschen U daermede geluck.

Met dit schip gaet over den coopman Hendrick Kerckringh met sijn huys- 
vrouwe omme de Compagnie ’t sy in/Amboina off Banda dienst te doen ; soo~ -L. V*».
by U. E. can geemployeert wordeiy, moocht hem gebruycken, soo niet, laet 
hem voort na Banda varen, alwaer wy achten wel soo dienstich sal sijn.

Gaen met dit schip de ruymte van assistenten. U. E. can sich daervan die
nen ende eenige jonge bequame persoonen aenqueecken, omme alsoo erva
ring van Compagnies affairen aldaer mettertijt te becomen.

Bestelt ons wat geconfyte Ambonise worteltjens, gelijck voor desen vandaer 
wel gehadt hebben; suycker gaet hiernevens omme deselve te prepareren.

Wy willen U. E. andermael gerecommandeert hebben dit schip ende volck 
in Amboina buyten hoochdringende noot niet op te houden; soo eenichsints 
connen gemist worden, despescheert hun datelijck aff na Banda, want als 
vooren geseyt sullen in Banda om volck verlegen wesen, alsoo degarnisoenen 
daer swack sijn, ende van hier tot noch toe geen ander secours als dit ge- 
sonden is.

Den Mayoor Marten Jansz. Vogel heeft alhier seecker vaertuych nevens 
een schaloupe geequipeert, daermede op ons advoy persoonelijck voorneempt 
innewaerts te varen, omme en passant voordeel op den vyant te soecken ende 
synen handel in Chey ende Arou ende omleggende quartieren te dryven, 
volgens commissie, daervan hierneven copie gaet, hem daertoe verleent. Wy 
recommanderen U. E., in Amboina comende, hem sooveel faveur ende adres 
te doen als sonder prejuditie van de Generale Compagnie can geschieden; 
eenighe cleeden hebben hem toegestaen met sijn vaertuych uut te voeren, 
mits dat d’selve niet sal vermogen te beneficieren ter plaetse daer de Com
pagnie comptoiren heeft.

Gelijck per onse missive met Medenblick geschreven, sijn seer beducht dat 
een grooten slach in Japan te verwachten hebben ; meer als 10 tonnen gouts 
soude de Compagnie daer connen schaede lyden. Wy hoopen een beter, doch
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ten besten afloopende, sal de verachteringh, dat soo grooten capitael daer 
een jaer vruchteloos overblyven moet, de Compagnie seer smarten.

By goede ende spaersame mesnagie, affschaffinghe van alle onnodigheon- 
costen, procure van rijck nagelretour, recommanderen wy U. E. de Compag
nie van uwer syde daertegen sooveel te soulagieren, als met alle mogelijcke 
middelen can te wege worden gebracht.

Andermael connen niet nalaten U. E. te recommanderen, sorge te dragen 
dat den heer van syne gerechticheyt niet wort gefrusteert. Doet derhalven 
conform onse voorige ordre goede wacht op d’aen- ende affgaende schepen 
stellen, opdat alle quade practijcken mogen voorgecomen worden.

In ’t Casteel Battavia, ady primo Marty anno 1629.

f

\

131. — MOLUCQUEN.
AEN DEN GOUVERNEUR GIJSBERT VAN LODENSTEYN PER ’S LAUTS 

MAURITIUS, 1 MAART 1629.

Onsen jongsten, daervan hier nevens copie gaet, was per ’t jacht Zeeburch, 
over Amboina voor de Molucquen met sijn inhebbende cargasoen, gedesti- 
neert. Godt geve t’syner tijt de behouden aencomste mogen vernemen.

Dese dient alleen om gemelte copie ende onse voorighe ordre te confir
meren, ende andermael op ’t hoochste te recommanderen, den welstant van 
de Compagnie te behartigen, ’t recht dat haer in de Molucquen ende Am
boina competeert tegen usurpatie van geveynsde vrunden ende openbaere 
vyanden na vermogen te conserveren, ’t vervoeren van de nagelen voor te 
comen ende te besorgen dat een rijck nagelretour mogen becomen. Laet U 
dè verseeckeringh van Compagnies forten, volck ende middelen bevolen sijn; 
sijt altijt wel op u hoede ende siet wel toe, dat door schoon semblant der 
Ternatanen niet geabuseert wort. Doet (gelijck wy g’ordonneert hebben) ter 
contemplatie van de Ternatanen geen extentie van garnisoen, noch begrijpt 
geen nieuwe versterckinge; als den coning off ymant van den adel daervan 
voorslaet, soo brengt daertegen in, dat voor seker hout, byaldien geen middel 
verschaffen dat jaerlijcx meer nagelen werden gelevert, de Compagnie niet 
alleen geen nieuwe plaetsen sal begrypen, maer genootsaeckt sal worden, 
gelijck Calamatte, Tacomy, Mothir, Marieco, Saboua ende Gammacanorre 
gelicht ende alreede verlaten sijn, andere plaetsen meer, die noch met guarni- 
soen beset houden, mede op te breken, ende wellicht de heele Molucquen 
mochten ruymen.

In de dagelijcxe conversatie ende ommegangh met de Ternatanen, thoont
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U discreet ende bejegent se vrundelijck. Soeckt de correspondentie tusschen 
den Spangiaert, Ternataen ende Tydorees behendelijck te verbreecken, ende 
let wel wat tusschen hun passeert, om u proffijt daermede te doen.

Den coninck sal U. E. gestadich aenmanen dat ordre sal dienen te stellen, 
de nagelen behoorlijck mogen werden gepluckt ende aen de Compagnie ge- 
levert, opdat de Compagnie middel mach becomen, een goede macht na de 
Molucquen uut te setten, omme niet alleen den Spangiaert vandaer te dryven, 
maer oock den Tidorees geheel t’onder te brengen ende den coning van Ter- 
naten alsoo heer ende meester van de Molucquen te maken; maer insigneert 
hem daertegen in ’t vrundelijck, byaldien sijn Majesteyt niet versorge dat de 
nagelboomen wel worden gehavent, de vruchten gepluckt, ’t vervoeren der- 
selver van Macqian, Loehoe, Combello, Lessidi ende omleggende quartieren 
beleth, maer dat de Compagnie, gelijcknu veeljaren gebeurt is, van de nagelen 
die haer volgens contract toecomen gefrusteert blijft, dat sijn Majesteyt sich 
wel mach versekeren, dat alle onse garnisoenen van Ternaten, Macqian ende 
Batsian wellicht sullen oplichten; dat hem derhalven de saecke in ernstighe 
bedencking gelieft te nemen ende op alles beter ordre tot leveringh van de 
nagelen stelle. D’antwoorde die U. E. hierop becompt ende de mine die hier
over gehouden wort, sal U. E. ons t’syner tijt largo adviseren.

Tot een besluyt willen U. E. gerecommandeert hebben, alle oncosten soo 
spaersaem te mesnagieren als geschieden can, ende siet de Compagnie met 
goede pertye nagelen ende proffijtelijcke negotie sooveel te soulagieren als 
mogelijck wert tegen den swaren slach, daermede sy van Japan gedreycht 
wordt, alwaer over de 10 tonnen gouts met 4 schepen ende volck in arrest 
worden gehouden, op alsulcke pretentie als per onse voorgaende met Zee- 
burch geadviseert; doch verhoopen het noch ten besten sal aflopen. Tot noch 
toe hebben geen advysen uut Japan becomen.

In ’t Casteel Batavia, ady primo Marty 1629.

132. — INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERGOOPMAN EWOUD SPIERINGH ENDE DEN RAEDT VAN 

’S LANTS SCHrP MAURITIUS, GAENDE VAN HIER NAER AMBOINA 
ENDE BANDA, I MAART 1629.

Van hier sult ghylieden (in den name Godes) uwe reyse recht door naer 
Amboina voorderen, ende alsoo ’t Wcstermousson op ’t eynde gaet, sult ghy 
onderwegen geen plaetsen aensoecken, ten ware den hoochsten noot anders 
vereyschte; met najagen van eenich vyanden vaertuych sult U oock niet 
amuseren, noch tijt soeck brengen, maer tracht u gedestineert voyagie op 
’t spoedichste te voltrecken.
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In Amboina met lieffgecomen sijnde, sult onse missive aen den Gouverneur 
Philips Lucasz. aldaer overleveren ende ’t ingeladen cargasoen voor dat quar- 
tïer in der haest sien te lossen, omme met alle gelegentheyt voort naer Banda 
te mogen verseylen.

Wij hebben den Gouverneur van Amboina geadviseert, dat met dit schip 
tot recreu van ’t garnisoen in Banda een compagnie soldaten van 60 coppen 
gaet, ende dat goetgevonden hebben deselve Amboina eerst aen te senden 
ommc te vernemen off aldaer en passant eenigen dienst conde doen, met 
ordre de gemelte soldaten, soo haest in Amboina cunnen werden gemist, 
voort na Banda sal laten vertrecken, alsoo ons vastelijck laten voorstaen dit 
volck in Banda tot versterckingh van ’t garnisoen ende verlossinge der oude 
soldaten nodiger als in Amboina sijn. Ghy sult derhalven in Amboina niet 
lange mogen tarderen, maer met den eersten uwe reyse vandaer naer Banda 
trachten te voorderen, ’t en ware d’affaire van de Compagnie in Amboina 
anders vereyschte ende dat het geraetsamer waer tot maintenue van den 
staet aldaer ’t schip ende volck in Amboina bleven, ’t welck wy ter dispositie 
van den Gouverneur Philips Lucasz. ende den Raedt hebben geremittcert, 
wekkers resolutien ende ordre ghylieden sult nacomen.

Byaldien ghylieden den Ar ent off Zecburch, die na Ternate gedestineert sijn, 
in Amboina noch beloopt, ende gelegentheyt hebben omme pertye boscruyt 
te bergen, sult haer van de 7000® die in Mauritius voor Banda sijn gescheept 
wel 2, 3 a 4000 ® mogen overgeven, alsoo ’t boscruyt immers soo noodich 
in de Molucquen als Banda vereyscht wort.

Van Amboina vertrocken ende met lieff in Banda gearriveert sijnde, sult 
ghy onse missive aen den heer president Visscher overleveren ende ’t inheb
bende cargasoen voor Banda aldaer lossen, ende voorts nacomen d’ ordre die 
aldaer van den president ende raet sult ontfanghen.

Den coopman Hendrick Kerckringh gaet met sijn huysvrou op dit schip 
innewaerts omme de Compagnie ’t sy in Amboina off Banda dienst te doen; 
daar sijn persoon vereyscht wort, sal sich aen lant transporteren omme sijn 
beroep waer te nemen.

Soo haest ’t Westermousson verloopen sal sijn,/sult ghylieden van Banda 

naer Baly ende Balambouangh verseylen omme aldaer sooveel koebeesten, 
buffels, rijs, padi, boonen ende oly te procureren als ’t schip gevoechelijck 
sal cunnen innemen, totwelcken fynein gemelte schip hebben doen schepen 
een cargasoen bestaende in verscheyden Custcleden, yser, stael ende andere 
coopmanschappen, gelijck by factura sult connen sien. Na onsen overslach 
sal voorsz. cargasoen aldaer omtrent 6000 realen van 8en renderen. Wy re
commanderen U. E. ’tselve ten meesten profyte van de Compagnie tegen de 
geeyschte nootlicheden te benefitieren.
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Vooral sal U. E. trachten sooveel jonge koebeesten ende buffels op te coo- 
pen als ’t schip can overbrengen; na geinformeert werden, sal ’t aldaer aen 
geen bestiael gebreken.

Sesa achtgoedesterckejongepaerden, te becomensijnde, begeren medewel.
’t Resterende capitael sult in rijs, pady, boonen ende oly besteden voor 

sooveel doenelijcken is; vooral draecht sorge dat met een geladen schip, ’tsy 
dan met rijs, padi, boonen ende oly, na dat het best ende reetst te becomen 
sy, hoe eer hoe liever wederom alhier moocht verschynen; de Compagnie sal 
daeraen dienst geschieden.

Na verstaen valt in Balambouangh veel cattoene garen. By overich capitael 
off schaersheyt van rijs en boonen, sal U. E. daervan, redelijcx coops te beco
men zijnde, wel goede pertye mogen coopen omme voor 't patria te dienen. 
Op de custe van Choromandel compt ’t pont Hollants 8-J a 9 stuyvers te cos- 
ten, ende voor desen hebben d’onse ’t Javaens garen in Surrobaya ingecocht 
35 ende 40 strengen voor een reael van 8en.

In Amboina off Banda sult ghylieden buyten ongeluck gemoeten de fluyte 
Gorcum. Van de'vrunden op ditto fluyt varende sal U. 1. sich van degelegent- 
heyt van Balambouang ende Baly connen informeren, ende meteen onder- 
staen wat apparentie daer sy, omme de lading off goede pertye rijs ende boo
nen te becomen.

Byaldien verneempt dattet aldaer aen rijs, pady ende boonen niet sal manc- 
queren, sal U. 1. verdacht wesen om van Amboina mede te nemen sooveel 
plancken als tot garniering van ’t schip Mauritius van noode sy, opdat Com
pagnies goederen bequamelijck gebercht worden; maer soo den rijs daer 
schaers ware ende weynich boonen te becomen sijn, sult niet veel oncosten 
doen ende geen off weynich plancken van Amboyna procureren, alsoo ditto 
schip oudt ende meest afgevaren is.

Dit schip gaet gevictualieert voor 7 maenden, gemant met 60 coppen va
rend volck; wy vertrouwen de reyse soo lange niet duren sal, ende recomman
deren U. 1. soo spoedich met de geeyschte nootlicheden wederom herwaerts 
aen te co men als eenichsints doenelijck wert.

By schaersheyt van bestiael ende dat sijn gerieff in Balambouangh ende 
Baly (’t welck wy anders verhoopen) niet becomen condet, souden wy niet 
ongeraden achten dat in passant Grissy, aendedet omme t’onderstaen offvan- 
daer pertye coebeesten ende buffels condet becomen. Wy vertrouwen dat 
dese luyden wel genegen sijn met ons te handelen, maer alsoo van de Matta- 
ram overheert sijn, sullen wat scrupuleus wesen, ende ghylieden sult oock 
geen volck aen landt mogen vertrouwen, alsoo wellicht gehouden off ver- 
moort souden worden. Sult derhalven, om ongeluck voor te comen, die van 
Grissi, soo met eenige te spraecke compt, sien te bewegen dat selver goede
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boort brengen; dan \vy vertrouwen U. 1. sijnpertye beesten off boonen aen 
gerieff in de straete van Balambouangh sal becomen ende Grissy sal connen
derven.

Ende opdatter gedurende ’t voyagie goede ordre onderhouden ende in alle 
saecke belangende de voordernisse van Compagnies affairen behoorlijck 
mach werden gedisponeert, hebben wy goetgevonden den oppercoopman 
Ewoud Spieringh t’oppergesach soo over de directie van Baly ende Balam- 
bouangs cargasoen, als d’appendentien van dien, mitsgaders de convocatie 
van den raedt ende de preseance in deselve tp bevelen, daerna een yder op 
dit schip varende sich heeft te reguleren. ^ ’

Onderwegen ’t sy in ’t gaen off keeren eenige Spangiaerden, Portugiesen 
ende derselver adherenten, die van Macasser,ende alle die onder des Matta- 
rams gebiedt sorteren, die van Bantam e.nde alle andere onse vyanden in zee 
bejegenende, sult alle mogelijckë'affbTe'uck doen ende in u gewelt sien te be
comen, hunne goederen onder behoorelijcke inventaris overnemen, ’t volck 
in goede versekeringh bewaren ende ’t vaertuych, dat niet mannen cunt, ver
nielen ende verbranden.

i

In ’t rescontreren van eenich vaertuych sult voorsichtich sijn, ende ’t selve 
niet onbedachtelijck aentasten, maer de vyanden met schutgeweer dwingen, 
dat ongewapent overcomen, opdat U door al te haestich entren geen ongeval 
treffe.

Voor dat van Balambouangh vertreckt, sult U grondich informeren wat 
quantité rijs, pady, boonen ende oly daer jaerlijcx te becomen sy, gelijck 
mede wat voorderlijcke negotie daer meer voor de Compagnie te doen is, om 
op u wedercomste daervan, gelijck mede van de gelegentheyt van ’t lant 
ende ’t volck, t’ informeren.

Met die van Baly, ende voornementlijck met ’t volck van Balambouangh, 
sult goede correspondentie houden ende in alle manieren seer vruntlijck be
jegenen, haer aendienen d’heer Generael seer genegen is hun tegen den Mat- 
taram t’assisteren, ende dat maer wensten te weten, wanneer des Mattarams 
volck die van Balambouangh wilden bevechten; soude niet nalaten, schepen 
ende volck tot haer hulpe ende affbreuck van haere ende onse vyandt, den 
Mattaram, derrewaerts teschicken. Verhaelt haer mede in ’t lange ’t succes 
van des Mattarams oorloge tegen Batayja^t verlies van omtrent 20.000 men- 
schen, daeronder den Tommogon Bouraxa ende andere veel meer grooten 
adel, ’tachterlaten van meer als 200 van sijn beste vaertuych, ende ’t geene 
daer voorder aen dependeert, ende hoe alles gepasseert sy.

Tot een besluyt willen U alt’samen gerecommandeert ende bevolen hebben 
in allen deelen den dienst van de Compagnie te behertigen ende volgens den 
eedt, daermede ghylieden aen deselve Compagnie verplicht sijt, haer proffijt
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ende voordeel te soecken ende ’t selve sondereenige exceptie off nalaticheyt 
voor al ende andere te prefereren. Besteet dan u cappitael daeraen ghy meent 
de Compagnie den meesten dienst sal geschieden, ende maeckt dat met een 
volladen schip soo spoedich herwaerts aencompt als doenlijcken wert.

Actum in ’t Casteel Batavia, adv primo Marty anno 1629.

i j133. — COMMISSIE
VOOR DEN E. MARTEN JANSZ. VOGEL, GAENDE VAN HIER TOT BEVORDE- 

RINGHE VAN SYNEN PERTICULIEREN HANDEL, ALS MEDE OP DEN 
ALGEMEYNEN VYANT UYT CRUYSSEN, 1 MAART 1629. )

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael wegen den staet der Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengeenen die desen sullen sien off hooren lesen 
saluyt! doen condt.

Alsoo met onse permissie bij den E. Marten Jansz. Vogel, borger deser stede, 
geëquipeert ende uutgereet sy ’tjacht genaemt ’t Reygertjen, omme daer- 
mede neffens een schaloupe soo op den inlantsche gepermitteerde coop- 
handel alsmede tot afbreuk van onse algemeyne vyanden te mogen varen, 
leggende jegenvvoordich hier ter rhede zeylreet.

Soo is ’t dat wy den voornoemden Marten Jansz. Vogel gelicentieert ende 
toegestaen hebben, gelijck wy licentieren ende toestaen mits desen 
met voornoemde jacht ende chaloupe synen perticulieren handel te mogen 
bevorderen ende eerst van hier te varen langs de custe van Java naer Macas- 
ser off langs de custe van Baly, Bima ende Solor naer Amboyna, Banda, 
Chey ende Arou, ende vandaer naer Exoula ende Taliabo, item langs de custe 
van Chelebes ende vandaer naer Majauw, Tafori, Sangi ende Mindenao, met 
voordere commissie omme onderwegen, soo in ’tgaen als keren herrewaerrts, 
alle Portugiesen, Spanjaerden ende haere adherenten, item alle degene welcke 
onder des Mattarams gebiedt sorteren ende van andere vyanden plaetsen, ge
lijck mede die van Amboina off de Molucquen eenige nagelen mochten onder- 
staen te vervoeren, aen te tasten ende te vermeesteren, mitsgaders haere 
persoonen ende goederen in goede versekeringe onder behoorlijcke inventaris 
naergelegentheyt’tsy hier off aen de naeste comptoiren, schepen off jachten 
van de Generale Compagnie over te brengen, omme t’syner tijt op de deuch- 
delijckheyt ofte ondeuchdelijcheyt van de princen gedisponeert te werden 
naer behooren, wel verstaende dat op voorsz. off andere vaerwaters niet sul
len vermogen te beschadigen off empescheren eenighe Europische natiën in 
confederatie ende vruntschap met de Doorluchtige Ho. Mo. Heeren Staten 
Generael der Vereenichde Nederlanden staende, gelijck mede gene Indische
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natiën, onse vrunden, g’allieerden ende bontgenoten, als daer sijn die van 
Balambouangh, Jamby, Andrigiri, Jhoor, Patani, Siam, Cambodja ende van 
vrunden off neutrale plaetsen comende off derrewaerts gaende.

Ende alsoo tot vorderinge van voorsz. voyagie noodich sy gemelte jacht 
ende chaloupe met een goet overhooft versien werde, soo is ’t dat wy ge- 
ëligeert, gestelt ende geauthoriseert hebben, gelijck wy eligeren, stellen ende 
authoriseren mits desen den persoon van Marten Jansz. Vogel voornoemt 
ommeover voorsz. jacht ende chaloupe te commanderen, goede ordre, regle
ment ende eenichejrt te houden ende doen onderhouden ende alle voorval
lende saecken soowel tot reputatie ende welstant van de generaliteyt als tot 
sijn selffs meeste avantagie in’tbysonder te versorgen. Belasten ende be
velen, oversulcx den schipper, stuerlieden, minder officieren, bootsgesellen 
ende alle andere op voorsz. jacht varende, niemant uutgesondert, gemelten 
Marten Jansz. Vogel voor haer opperhooft t’ erkennen, respecteren ende ge- 
hoorsamen.

Recommanderen ende ordonneren hierbeneffens aen alle gouverneurs, 
commandeurs ende andere respective overhooffden soo te water als te lande, 
in dienste van de Generale Oost Indische Compagnie sijnde ende onder onse 
gehoorsaemheyt sorterende, die gemelte jacht ende chaloupe soude moghen 
bejegenen, deselve met volck ende ingeladen goederen vry ende vranck te 
laten passeren ende repasseren, ende des van noode hebbende met vivres, 
ammonutievan oorloge off andere nootlicheden tot bevoorderinge van haere 
voorgenomene voyagie naer vermogen te helpen ende assisteren, alsoo ’t 
selve tot welstant van ’t vaderslant ende dienst van de Generale Compagnie 
bevinden te behooren.

Gegeven in ’t Casteel Battavia, ady primo Marty 1629.
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134. — ORDRE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN HERMAN CLAESZ. STRYEN ENDE DEN RAEDT 

VAN DE JACHTEN SLOOTEN ENDE CLEYN HEUSDEN, GAENDE 
OM D’OOST TOT VOOR JAPARA, 6 MAART 1629.

}

i
Alsoo den tij t voorhanden is, dat de joncquen, van China na Batavia gedes- 

tineert, behoorden te verschynen, ende dat van Cambodja herrewaerts 
vertrocken sijn 4 joncquen met rijs ende andere coopmanschappen geladen, 
daervan de 2 cleynste den 25cn deser alhier sijn aengecomen ende de reste
rende 2 met rijs geladen dagelijcx worden verwacht, gelijck medeeenich 
tuych van Cotchinchina, ende dat het wellicht conde gebeuren eenige der- 
selver’tsy door harde Westelijcke winden, stroomen oftequadegissingh verby
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geraeckten ende dienvolgende tot groote verachteringh van de commertie 
in Batavia ende tot hun eygen schade eenige andere havens op Java souden 
mogen aenloopen, soo is ’t dat wy goetgevonden hebben de jachten Slooten 
ende Cleyn Heusden van hier langs de custe van Java tot voor Japara te sen- 
den, omme te sien offeenich van gemelte vaertuych soude moghen bejegenen.

Ghylieden snit derhalven van hier tot voor Japara lopen, houdende by 
dage gestadich een man aen de stenge, die wel uutkijckt ende waerschout 
wanneer eenigh vaertuych in see verneempt. By nacht sult geen grootervaert 
maken dan ghy by gissingh des morgens beoogen cuntde plaets daerghy des 
avons vandaen gescheyden sijt.

Onderwegen eenige joncken van China, Patany, Sangora, Cambodja, Siam 
ende Cotchinchina bejegende, ’t sy dat naer Batavia directelijck gedestineert 
comen ende te lege vervallen waren, off dat het elders gemunt mochten heb
ben, sult die met het jacht Cleyn Heusden in goede versekering herrewaerts 
aen doen brengen, sorge dragende dat geenige derselver aen haer persoon 
off goederen werden beschadicht off overlast gedaen. Soo rijs off water van 
noode mochten hebben, sult haer naer vermogen assisteren, ende voorts in 
allen deelen vrundtlijck bejegenen. Met ’t jacht Slooten sal U. 1. in sulcken ge
valle u reyse alleen na Japara voirderen.

Onderwegen sal U. 1. sich niet amuseren in ’t vervolgen van eenich cleyn 
off visschersvaertuych, noch lichtvaerdelijck eenich volck hasarderen.

Alle joncken ende groot vaertuych onder des Matlarams gebiedt sorte
rende ende die ghylieden voorder in see sonder onse passé na vyanden plaet- 
se gaende compt te bejegenen, sult aenslaen, ’t volck in goede versekering 
bewaren ende de goederen onder behoorlijcken inventaris ondernemen; ’t
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\vaertuych daermede verlegen sijt vernielen ende verbranders^

In ’t gaen ende keeren (met geen joncken belemmert sijnde) sult ghylieden 
Cheribon, Tegal, Pacalonna ende Candael soo na loopen, als sonder perijckel 
geschieden can, meer om de boha te maecken ende een verthooning te doen, 
om hun in gestadighe vrese te houden, opdat des t’eer den handel ende vrede 
selver comen versoecken, als om t’offenderen.

Den coningh van Cheribon heeft op ons versocht dat eenige schepen voor 
sijn stadt wilden senden ende op deselve met loos cruyt doen schieten, om 
sich tegen den Mattaram te excuseren, die hem (soo hy seyt) belast hadde, 
eenich volck met prauwen na Balambouangh te senden, om die te quellen. 
Omtrent Cheribon comende ende soo yemant van conings wegen aen boort 
comt ’t selve andermael versoecken, sult wel 6 a 8 stucken op de stadt mogen 
lossen.

Voor Japara sult ghylieden U onthouden tot 25en deser. Alle jonequen als 
vooren geseyt, van China, Patany, Sangora, Cambodja, Siam ende Cotchin-
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china gedurende U aenwesen aldaer verschynende, off die aldaer op u aen- 
comste mochten leggen, sult in u protextie ende bewaringhe nemen ende 
soo haest weer en wint toelaet herrewaerts brengen. Soo om rijs ende water 
verlegen sijn, sult die na vermogen assisteren ende ’t volck wel bejegenen.

Alle andere joncken ende vaertuych dat voor Japara te rhede vindt ende 
naderhantsonder onse passé verschijnt, sult voor goeden buytaenslaen, ende 
voorts die van Japara sooveel affbreuck doen als u macht ende middelen 
gedoogen, sonder nochtans als vooren geseyt lichtvaerdich volck t’aventuren. 
Gedurende dat voor Japara licht, sult gestadich wel op u hoede sijn ende 
goede wacht houden, opdat U door achteloosheyt geen ongeluck overcome.

Tot den 25en deser als vooren geseyt sult ghylieden het daer houden, 'ten 
ware den wint eer quam te veranderen ende Oostelijck wierd, als wanneer wel 
eer van daer sult mogen scheyden; maer by continuatie van stercke Weste 
winden endestroomen sult wel tot ultimo Meert moghen vertoeven, ende als
dan op ’t spoedichste wederom herwaerts keeren, alsoo wy ’t jacht Slootcn 
nodich in ’t beginsel van ’t Ooste mousson op ander voyagie sullen hebben 
te gebruycken.

De Spangiaerden, Portugiesen, Maccassaren ende alle andere onse vyan- 
den in see bejegenende, sult alle mogelijcke afbreuck doen, haere goederen 
onder behoorelijcke inventaris overnemen ende U van ’t volck wel versekeren.

Ende opdat alles gedurende dese reyse met ordre ende goede eenicheyt 
mach toegaen, hebben wy goetgevonden den oppercoopman Harmen Claesz. 
Stryen ’t oppergesach over dese twee jachten te bevelen; sal dienvolgende 
den raedt beroepen, gestadich in denselven presideren ende de vlagge van 
de groote stenge op ’t jacht Slooten voeren, daerna een yder, op dese jachten 
varende, sich heeft te reguleren.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 6cn Marty anno 1629.
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135. — AMBOINA.
AEN DEN GOUVERNEUR PHILIPS LUCASZ. PER 'T JACHT BEVERWIJCK,

9 MAART 1629.

h
!

4
Met ’t schip ’s Lants Mauritius, primo deser van hier costi vertrocken, is 

onsen jongsten geweest, daervan hiernevens copye gaet, aen wekker inhoude 
ons gedragen. Tsedert is alhier van Siam wel aengecomen ’t schip Groot 
Mauritius, medebrengende niet meer als ongeveer 160 coyangs rijs, die wy 
goetgevonden hebben in haeste te doen overschepen ende ’tschip Beverwijck 
(per denwelcken desen gaet) nevens andere 43 lasten rijs naer Banda te 
den; d’Almogende geleyde het in salvo.
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Wy waren wel genegen meerder partye rijs na Amboina ende Banda te 
schicken, maer ’tsecours dat van Choromandel behoort te comen wacht soo 
langh dat daerop geen toesegginge connen doen, ende vreesen het mousson 
sal verloopen voordat de schepen sullen verschynen, soodat dit wellicht de 
jongste besendingh mocht wesen, ten ware gemelte schepen van Choromandel 
ende ’t patria eerlang compareerden.

Ende alsoo tsedert Mauritius’ vertreck weynich is geinnoveert, alleen dat 
van Teyouhan alhier aengecomen is ©en wackan met advysen van den 3en 
Februari passato, als wanneer aldaer noch gants geen tydinghe uut Japan 
vernomen was, sullen desen eyndigen. U. E. tot een besluyt ernstelijck re
commanderende, byaldien dit schip ’t sy in ’t gaen off keeren Amboina aen- 
quame, ’t selve aldaer niet wert opgehouden, alsoo hier om schepen sullen 
verlegen vallen om d’ aenstaende besendinge tegen April ende May te vol
doen, weshalven sijt verdacht noch dit noch andere schepen nodeloos op te 
houden, maer sendt ons per den eersten sooveel schepen terugge als aldaer 
sonder vercortinge van Compagnies dienst can gemist worden.

In ’t Casteel Batavia, ady 9en Marty anno 1629.
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136. — BANDA.
AEN DEN PRESIDENT VISSCHEB, PER ’T JACHT BEVERWIJCK, 9 MAART 1G29. {

(
Primo deser hebben van hier over Amboina na Banda affgevaerdicht ’t 

schip ’s Laiits Mauritius, daermede U. E. geadviseert is gelijck per neven- 
gaende copie, alle ’t welcke wy by desen andermael confirmeren. Wat voor 
Banda in ditto schip geladen hebben, sal U. E. in ’t inleggende copie van 
factura vernemen. D’ Almogende late U. E. alles wel geworden.

Tsedert is hier van Siam gekeert ’t schip Groot Mauritius met omtrent 160 
coyangs rijs, welcke wy goetgevonden hebben in aller yl over te doen schepen 
in ’t schip Beverwijck, omme U. E. deselve voor Banda nevens sooveel meer 
als ditto schip heeft cunnen innemen toe te schicken, soodat met voorsz. 
Beverwijck costy gaet 198J lasten rijs, namentlijck 155-J coyangs Siams, yder 
coyang ongeveer van 2880 ©, ende 43 lasten alhier gecocht ende gemeten 
van 230 Batavische gantans per last, alles monterende, gelijck by de facture 
te sien is, ter somma van /13.157 — 15. Na goeden ontfangh sal U. E. ’tge- 
nerael daervoor crediteren.

Den Siamsen rijs, namentlijck de 155-J- coyangs, is ongemeten overgescheept 
om tijt te winnen. U. E. dient goet regard op den ontfang te doen nemen 
ende ons t'syner tijt t’adviseren hoe deselve respondeert; de resterende 43
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lasten sijn by d’ onse alhier uut joncquen met de gantan ontfangen; per advijs.
Wy recommanderen U. E. dit schip op ’t spoedichste, in Banda gecomen 

sijnde, te doen lossen, omme soo haest voordeel can doen weder herwaerts te 
keeren; seer sullen om schepen verlegen vallen. U. E. sal derhalven geen 
schepen aldaer ten overvloede ophouden, maer sendt ons dit ende Edam in 
der haest terugge, opdat in ’t beginsel van May aenstaende hier mogen wesen 
om in andere voyages gesuployeert te werden.

Mauritius, gelijck U. E. uytcopievan nevensgaende missive sien can, heb
ben geordonneert in ’t keeren van Banda, om bestiael, rijs, ende boonen te 
procureren, Balambouangh sal aenloopen, weshalven hoe eer van Banda gede- 
specheert wort, hoe vroeger ditto ontset hier wederom te verwachten hebben.

Buyten onse expectatie blyven de schepen van Choromandel ende uut ’t 
patria alsnoch tarderen, ende’t mousson gaet op ’t eynde, soodat in twijffel 
trecken off naer desen meer secours innewaerts sullen connen senden; echter 
soo in ’t corte eenighe verschynen, sijn wel genegen Banda met noch pertye 
rijs endevolck te provideren, dan connen daerop geen vaste toeseggingedoen. 
Ondertusschen vertrouwen met dit ende ’t voorige per Edam gesonden (dat 
Godt in salvo geleyde), mitsgaders ’tgene van outs noch op voorraet in Banda 
was, rijckelijcken tot ’t naeste jaers ontset sult toecomen, gelijck wy ons oock 
verlaten, dat byaldien cort na desen op uwe verlossinge geen ordre stellen, 
tot ’t aenstaende mousson met soo grooten yver ende lust ten dienste van de 
Compagnie sult continueren gelijck U. E. deselve tot nochtoe beharticht 
hebt, ’t welck ons aengenaem sal sijn; U. E. voorts recommanderende voor 
de versekeringe van des Compagnies welstant in Banda sorge te dragen, de 
schulden in te manen, geen nieuwe te maken, alle ongelden op ’tspaersaemst 
te mesnagieren ende ons een rijck retour van noten ende foely te beschicken, 
daeraen des Compagnies dienst ende Uwe perticuliere eere gevordert wort, 
daertoe den Almogende synen zegen verlene, in wiens heylige bewaringe wy 
U. E. bevelen.

In ’t Casteel Batavia, ady 9en Marty anno 1629.
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137. — MOLUCQUEN.
AEN DEN GOUVERNEUR LODENSTEYN PER BEVERWIJCK, 9 MAART 1G29.

Desen gaet per’t schip Beverwijck, geladen met 190 lasten rijs voor Banda, 
ende dient alleenelijck omme ’t bovenstaende copie van onse jongste mis
sive, per Mauritius over Amboina geschreven, gelijck mede alle onse voorige 
gegeven ordre, te confirmeren, U.E. recommanderende deselve wel t’incorpo-
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neren ende alles na tijt ende gelegentheyt van saecken in ’t werck te setten.
Om schepen sullen verlegen vallen; sent ons derhalven uut Ternaten 

’t jacht Zeeburch soo tijtlijck terugge als geschieden can, 'ten ware om goecïêT" 
redenen den dienst van de Compagnie aldaer anders vereyschte; ende alsoo 
hier tsedert Mauritius niet sonders is geinnoveert, alleen dat den 3en Fe- 
bruary passato in Teyouhan/noch gants geen tyding uut Japan becomen i.é 
hadden, sullen desen eyndigen, ende U. E. bevelen in de bewaeringe des 
Alderhoochsten.

In ’tCasteel Batavia, ady 9en Marty anno 1629.

:

138. — INSTRUCTIE
VOOR D' O VERHOOFFDEN VAN ’T JACHT QROOTENBROECK, GAENDE NAE 

’T PATRIA, 18 MAART 1629.

Alsoo dit jacht met advysen expresselijck na ’t vaderslant gesonden wort, 
belasten U. E. hun reyse soo spoedich rechtdoor derrewaerts te bevoorderen 
als mogelijcken wert, sonder onderwegen nodeloose ververschplaetsen aen 
te soecken.
De Cabo de Bona Esperance sult ghylieden niet aendoen, ten waere om 

water verlegen vielt, maer in ’tgesichtloopen, omme een vasten ende seecke- 
ren cours na Sint Helena te stellen, ende soo voorts na ’t patria te seylen.

Hout gedurende ’t voyagie goede ordre ende regel op ’t jacht; gedoocht 
geen muyterye off samenrottingh van u eygen volck, maer siet deselve by- 
tijts voor te comen; neempt daervan goede informatie, ende soo het de noot 
vereyscht, ontlast U by wege van justitie van de rechtschuldige, ende soo 
sulx by gebreck van authoriteyt niet geschieden conde, maer om erger voor 
te comen gesimuleert most werden, sult dan t’uwer aencomste in ’t vaders
lant d’heeren Bewinthebberen van ’t voorgevallene behoorlijcken informeren, 
opdat de schuldige aldaer mogen werden gestraft.

Weest altijt slachvaerdich, maar insonderheyt comende omtrent de Vlaemse 
eylanden, omme van zeeroovers, openbare vyanden, als geveynsde vrunden, 
ongewapent niet schielijcken overvallen te worden, maer deselve na vermo
gen tot allen tyden prompte resistentie te mogen bieden, soo Ud’ een o ff 
d’ ander onversiens overquame.

In see ofte aen eenige plaetsen Engelse schepen gemoetende, sult liaer in 
’t minste niet betrouwen, maer op u hoede ende defentie staen, sonder haer 
nochtans van uwer syde eerst oorsake van misnoegen te geven, veel min 
eenige diffidentie te laten blijcken.
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In ’tCanael comende, wacht U voor eenige havens van Engelant in te loopen, 
'ten ware door uytterstenoot, in welcken gevalle, mogelijcksijnde, soodanige 
verkïesen sult daer ghy buyten schudt van d’ Engelse casteelen havenen 
moocht, opdat ghylieden niet gearresteert wort, gelijck de schepen den Gou
den Leeuw, Walcheren ende Orangie geschiet is.

Voor d’Engelse schepen die in ’tCanael ofte daeromtrent souden mogen 
comen, sult ghylieden U oock met voorsichticheyt dienen te wachten. De 
cust van Vranckrijck sult ghy schuwen, veel min eenige derselver havenen 
inloopen, omme mede van de Franse niet gemolesteert te werden. Voor de 
Duynkerckers, die met groote vloote sterek in see houden, sult wel op u 
hoede syn.

U wedervaren op de reyse, de gestaltenisse van u volck, de ladinge van u 
schip ende sooveel U voorder van ’t gepasseerde, den stant ende gelegent- 
heyt van India bekent is, sult tijdtlijck by geschrift stellen, omme aen de 
heeren Bewinthebberen vooruut te senden met d’eerste schepen off jachten 
die U in see na ’t vaderlandt varende souden mogen bejegenen: dat recom
manderen d’heeren Mayores ernstelijck, alsoo de generale Compagnie aen 
d’ eerste advysen veel is gelegen.

Ende opdatter gedurende de reyse, tot in ’t vaderslant toe, goede ordre 
ende eenicheyt mach werden onderhouden, hebben goetgevonden den schip
per Hendrick Claesz. Jongh ’toppergesach over dit jacht mitsgaders de con
vocatie van den Raedt ende de preseance in den selven te bevelen, daerna 
een yder, op dit jacht Grootenbroeck varende, sich sal hebben te reguleren, 
ende gemelten schipper daervoor t’erkennen ende te gehoorsamen.

Andermael ende tot een besluyt recommanderen U. 1. alt’samen op ’t al- 
derspoedichste uwe reyse, gelijck vooren geseyt is, te vorderen ende alle 
naersticheyt aen te wenden ten eynde voor de vertrocken Engelse schepen 
de Maria ende Spiedwel, den 16 February passato van Bantam na Engelant 
geseylt, in Nederlant moocht arriveren, daeraen de Compagnie een goeden 
dienst sal geschieden.

Het Canael ende de ITooffden met lieff gepasseert sijnde, sult ghylieden na 
gelegentheyt van weer ende windt trachten te comen ter Camere van Enck- 
huysen, daer ghy aen verschreven gaet.

In ’t Casteel Batavia, ady 18en Marty anno 1629.
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139. — BANTAM.
AEN DEN CONINCK, 23 MAART 1629.

Grootmogende Heer en Coninck. Door Limlaccos zijn ons wel geworden 
dry van onser ingesetene slaven, die Uwe Mayestey t ons gelieft heeft wederom 
te senden, daervoor t’allen tyden danckbaer sullen wesen.

't Is ons op ’t hoochste aengenaem geweest te verstaen dat syne Mayesteyt 
last ende bevel had gegeven omme ’t resterende volck mede op te soecken 
ende herrewaerts te senden, ende sullen die, soo haest te voorschijn sijn ge- 
comen, mede verwachten, daeraen ons vruntschap sal geschieden.

Tsedert sijn door ons volck alhier uut Ancque ingebracht dry Javanen die 
daer gecomen waren om quaet te doen ende ’t arme volck, die haer cost daer 
gaen soecken, te bestelen; ende alsoo wy verstaen dat dit volck van Bantam 
is, die onder Uwe Mayesteyt sorteren, hebben daeraen geen straffe willen 
doen, maer senden die aen zyne Mayesteyt op, dat van haer de waerheyt sel- 
ver mach vernemen.

’t Sal ons op ’t hoochste aengenaem wesen te verstaen dat syne Mayesteyt 
behoorlijcke justitie sal hebben gedaen aen desulcke die buyten kennisse 
van zyne Mayesteyt omtrent Batavia comen stelen, ende soecken alsoo de be
gonnen onderhandelinghe door Lacco tusschen Uwe Mayesteyt ende ons te 
verbreecken ende te vernietigen. Wy sullen mede van onser syde niet naer- 
laten harde straffe te doen aen d’ onse [welcke] die van Bantam, off [die] onder 
de croone van Bantam sorteren, eenich overlast off ongelijck souden mogen 
vergen.

Alsoo wy genegen sijn de begonnen onderhandelinge met syne Mayes
teyt te continueren ende te vermeerderen, hebben wy goetgevonden den 
commandeur Adriaen Blocq Martensz. ende den oppercoopman Nicolaes 
Behoort na Bantam te senden, omme syne Mayesteyt onse meeninghe mon- 
delingh nader te kennen te geven. Syne Mayesteyt gelieve dese onse gesanten 
gehoor ende credit te verleenen.

Ende in teecken van onse goede genegentheyt ende vermeerderinghe van 
vruntschap senden wy sijn Mayesteyt een Arabis paert, dat syn Mayesteyt 
gelieve in danck aen te nemen.

In ’t Gasteel Batavia, ady 23eu Marty anno 1629.
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140. — ORDRE
VOOR DEN E. COMMANDEUR ADRIAEN BLOCK MARTENSZ. ENDE OPPER-

COOPMAN NICOLAES BEHOORT, GAENDE MET ’T SCHIP THOLEN NAER 
BANTAM, 23 MAART 1629.

Op verscheyde consideratien ende goede insichten hebben wij goetgevon- 
den, om in naerder onderhandelinge met die van Bantam te comen ende de 
gepasseerde onlusten sooveel mogelijck wech te nemen, U. E. met dese onse 
missive ende schenckagie van een Arrabys peert aen den coninck van Ban
tam te senden, te meer wy seeckerlijckvan den Chinees Limlacco ende andere 
geinformeert worden dat gemelte coning naer ons schryven ende besendinge 
seer is verlangende. U. E. sullen derhalven op morgen met schip Tholen naer 
Bantam seylen ende soo haest de gelegenthevt toelaet meteen redelckesuyte 
naerlant vervougen, dese onse missive ende schenckagie uut onsen name aen 
den coningh overleveren, hem van onsentwegen groeten, ende voorts mon- 
delingh aendienen, hoe de heer Generael verstaen heeft, dat wel soud connen 
gebeuren den Mattaram eerlangh weder om de West yets voorname, ’tsy dan 
om ’taffgeweken volck van Oucker ende Sammedan^h weer te becomen, 
tegen Batavia of die van Bantam yets t’ attenteren; wat Batavia aengaet, dat 
wy sijn macht wel getroost sijn; maer alsoo onder die pretexten sijn quaet 
voornemen tegen syne Mayesteyt ende die van Bantam wel soud mogen in 
’t werck leggen, heeft sijn E. goetgedacht (niettegenstaende vertrouwt selffs 
machtich genoech is om syne vyanden weder te staen), syne Mayesteyt te 
verwittigen, dat d’ heer Generael seer genegen is, Bantam tegen den Matta
ram t’assïsteren ende de passagie te water ende te lande, sooveel doenlijck is, 
te verhinderen, weshalven versoeckt, soo haest sijne Mayesteyt verneempt 
den Mattaram herwaerts soude mogen tenderen, dat gelieve syn E. daervan 
tijdlijckteverwittighen.endeondertusschen met reciproque vrundtschap ende 
goede correspondentie met d’ heer Generael te continueren.

Door die van den Mattaram is d’E. heer Generael dickmael versocht den 
Mattaram tegen die van Bantam t’assisteren met hulpe van schepen, omme 
provisie van rijs voor sijn leger te voeren, des Mattarams volck te water ende 
te lande vry passagie na Bantam te verleenen ende de stadt Bantam met onse 
schepen te water te besetten, omdat Bantam dies te beter souw mogen ver
meesteren ; dan sijn E. heeft sich noyt willen verclaren, maer ’t volck van den 
Mattaram altijt twijffelachtich geantwoort; ende dewyle sijn E. de quade ge- 
negentheyden van den Mattaram claerlijck heeft gesien, ende genegen is, 
d’oude vrundtschap, die de Nederlanders sooveel jaren met Bantam gehou
den hebben, te renoveren ende voor des Mattarams vruntschap te prefereren, 
heeft sijn E. dienvolgende goetgevonden sijn hulpe die van Bantam aen te 
bieden.
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Wy sijn verseeckert clat die van Bantam geerne souden sien, dat wederom 
volck ende middelen tot Bantam sonden omme daer gelijck voor desen te 
negotiëren; soo U. E. hiervan yets voorcompt, sult niet verclaren hoe wy 
genegen sijn, maer U selven altoos houden als middelaers omme den heer 
Generael soo veel mogelijck is met sijn Mayesteyt ende die van Bantam te 
verdragen ende tot haere genegentheyt te bewegen, evengelijck off ghy- 
lieden geerne saecht datter weder een comptoir tot Bantam gestabileert 
wierde, met allegatien van redenen, waerom sulx soo haest niet geschieden 
can, namentlijck dat alles sijn tijt moet hebben totdat de geoffenceerde ge
moederen gesett sijn, opdat de cooplieden, die daar souden mogen comen 
resideren, in haere goederen ende persoonen buyten kennisse van sijn Mayes
teyt door eenige quaetwillighe, off die pretenderen gedurende de misverstan
den tusschen ons ende Bantam van de Nederlanders verongelijckt te sijn, in 
weerwrake niet vercort worden, neffens meer andere redenen tot dien eynde 
dienende, die U. E. sal connen inbrengen.

Sult ondertusschen met discretie trachten te bevorderen de peper weder- 
omme gelijck voor desen tot Battavia gebracht wert. Doen wy voorleden jaer 
de grove suyvere peper tot Batavia om 8 realen ’t picol cochten, gaven 6 realen 
voor de peper van Bantam, ende nu de grove om 7 realen becomen, souden 
niet gaerne meer als [5] realen voor ’t picol van die van Bantam geven. Onder- 
staet met goede voorsichticheyt ende discretie, wat hierinne te doen sy, ende 
laet ons weten wat dienaengaende ten besten dienste van de Compagnie ge- 
raetsaem is.

Om eenige geringe schenckagie, daer ’tte passé compt ende den dienst van 
de Compagnie vereyscht, te doen, gaet in handen van den coopman Nicolaes 
Behoort, omme daervan reeckeninghe te houden, verscheyde goederen, ge
lijck per nevensgaende memorie blijckt.

Den pangoran Gabang, den Tommegon off gouverneur van de stadt ende 
eenige andere gequalificeerde persoonen, daervan U.E. Limlacco sal connen 
informeren, sult ghylieden met gelegentheyt in haere huysen eens gaen be- 
soecken, haervan onsentwegen vrundelijck groeten ende een geringe schenc
kagie uut onsen name doen; voorts goede correspondentie met hun houden, 
ende in uwen omganck sijt met een yder vrundelijck.

D’heer commandeur Adriaen Blocq Martensz. die als hooft wegen dese 
besendingh aen den coninck van Bantam wert gecommitteert, sal gedurende 
sijn aenwesen aldaer de vlagge op ’t schip Tholen voeren ende in den Raedt, 
wanneer yets ten dienste van de Compagnie, dese synebesendinghe raeckende, 
voorvalt te verhandelen, presideren. Den commissaris van der Lee blijft sijn 
commandement over de wachthoudende schepen aldaer ter rhede houden, 
maer sal om confusie voor te comen sijn vlagge gedurende Tholen's aenwesen
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innemen, ende sal sich, soo sulcx goetvindt, wel by den commandeur op ’t 
schip Tholen mogen vervoegen.

Voor Quiey Laemoy gaet hiernevens 2 ellen swart laecken, ’twelck U. E. 
hem uut onsen name sult vereeren.

’t Arabyspeert,alsvoorengeseyt, gaet neffens onse missive voor den coning. 
Een anderJavaenspeert heeft Limlacco versocht om aen des conings zoon te 
vereeren; ’t selve gaet hiernevens; sult sijn ordre daermede volgen.

In ’t Casteel Batavia, ady 23en Marty anno 1629.
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141. — INSTRUCTIE

VOOR DEN OPPERCOOPMAN NICOLAES BEHOORT ENDE DEN RAEDT VAN 
’T SCHIP THOLEN ENDE DE ELUYT AMSTER VEEN, GA ENDE NA DE 

WESTCUST VAN SUMATRA, 5 APRIL 1G29.

i

Alsoo wy tot vervolch van de ordinary peperhandel op de Westcuste van 
Sumatra goetgevonden hebben toe te rusten ende met requisit cargasoen 
te versien ’t schip Tholen ende de fluyt Amsterveen alsnu seylreet leggende, 
soo sult ghylieden in Godes name uwe reyse gesamenderhant desen aen- 
staende morgen op ’t spoedichste derwaerts vervoirderen.

Ende opdat gedurende ’t voyagie des te beter ordre ende reglement in den 
handel onderhouden, mitsgaders in alle voorvallende saecke belangende de 
voordernisse van Compagnies affairen behoorlijck gedisponeert mach werden, 
hebben wy goetgevonden den oppercoopman Nicolaes Behoort ’t opperge- 
sach over dese twee schepen ende de directie van de ingeladen cargasoenen, 
als d’appendentien van dien, mitsgaders de convocatie van den Raedt ende 
de preseance in denselven te bevelen, daerna een yder, soo wel op Thoolen 
als Amsterveen varende, sich heeft te reguleren.

Voorde medegaende deden, contanten ende andere coopmanschappen, 
monterende in alles gelijekby nevengaende facturen blijekt/110.931 —5 — 5, 
sal na onse calculatie geprocureert connen worden ruym 3.000 bharen peper. 
Wy recommanderen ende belasten den oppercoopman Nicolaes Behoort, 
gelijck mede den coopman Daniël Tresel op Amsterveen bescheyden, ende 
alle de geene welcke by hun in den handel souden mogen geëmployeert wor
den, haer uutterste devoir aen te wenden, ten eynde gemelte cargasoenen 
met behoorlijeke avance op ’t spoedichste sonder versuym mogen worden 
gebeneficieert, omme soo tijdtlijck met peper volladen weder herwaerts te 
keeren als eenichsints mogelijck sy.

Ende alsoo de thollen ende andere ongelden van de coninck van Atchin, die 
hy in Ticco ende Priaman [is] heffende ende nieulicx op verscheyde plaetsen
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Instructie, 5 April 1629. 485 I
langs voorsz. custe mede heeft soecken in te voeren ende te voorderen, extra- 
ordinairus groot ende lastich vallen, waerdoor de peper buyten proportie be- 
swaert ende d’advance op de deden vermindert wort, sy U. 1. alt’samen ge- 
recommandeert ende bevolen alle mogelijcke middelen aen te wenden omme 
de ladingh gelijck voor desen buyten last van de gemelte Atchinse tollen te 
procureren, gelijck wy vertrouwen iiV Celebar, Bancola, Indrapoura, Cota-2/?. cf. 
tenga ende omliggende quartieren gevoechelijck sal connen geschieden, daer- 
by de Generale Compagnie een mercklijck voordeel sal comen te genieten.
Sult derhalven, soo u gerieffin voorsz. peperplaetsen cunt becomen, naPria- 
man noch Tico niet tenderen, te meer voornemen, soo haest gelegentheyt van 
schepen becomen, derrewaerts te senden.

Wyders willen U alt’samen gerecommandeert hebben, gelijck vooren ge- 
seyt, de behoorlijcke avance op uwe cleeden te bevoorderen. Ploutsein repu
tatie ende werpt die tot soo vielen prijs niet uut de hant, gelijck wel voordesen.
Sijt niet te jachtich, maer procureert uwe ladinghe op 't voorderlijcxst. Wy 
tvvijffelen niet off alles sal mettertijt wel weder op den ouden voet connen 
worden gebracht. Hooger als 20 realen de bhaer sal U. 1. de peper niet in 
reeckeninge brengen, ende niet min, maar eer meer als 1 cent boven alle on- 
costen behoorden alsdan op de cleeden ende coopmanschappen gewonnen 
te sijn. Wij vertrouwen, byaldien van d’Engelse niet getroubleert wort, ge
lijck sulcx niet apparent is, genoechsaem tot ons voornemen ende aen rede- 
lijck coop peper geraecken sult.

Soo ’t gebeurde d’Engelse van Baiytam_,Qff wel met eenighe schepen van 
Suratte op de Westcuste verscheenen ende naer haer oude gewoonte om 
peper te becomen met hunne deden cladden, sult U van haer geen voordeel 
afflaten sien, maer maeckt dat wevnich ende diercoop peper becomen, ende 
thoont U immer soo graech tot de peper als sy doen, wel verstaende ter plaetse 
daer nevens haer in ladinge licht, mits dat ondertusschen, daer d’Engelsen 
niet sijn ende den handel alleen hebt, u deden des te dierder siet te venten, 
omme aen ’t voordeel te blyven.

’t Contant dat wy U medegeven, bestaende in 8.000 realen van 8en, sult wel 
menageren, ende niet als voor goeden coop peper uitgeven ; meer als 16 re
alen contant voor de bhaer verstaen wy niet dat sult betalen, maer wel min, 
ende soo daervoor niet te becomen is, brengt ons de realen teruggeoffbesteet 
die in goct onvervalst goudt.

By schaersheyt van peper (dat niet verhoopen), off soo eenich capitael, 
wanneer de last inhebt, compt over te schieten, sult al uwe middelen wel in 
goudt mogen besteden, alsoo goet gout redelijcx coops voor soo goeden retour 
sullen aennemen als den peper.

Ende byaldien, ’t sy door schaerssen toevoer ofte eenighe andere inciden-
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ten, de last van de geseyde 2 schepen wel soo spoedich niet wildesuccederen 
als gaerne sagen, sal U. 1. verdacht sijn Tholen te prefereren ende’tselve vooraf 
tesenden, al souw ’t mancquement uut Amsterveen moeten gesupleert worden. 
Grooten dienst sal de Compagnie geschieden soo Thoolen de retour tegen 
July aenstaende mocht hier wesen, om ’tselve of na ’t patria off in andere 
voyagie te gebruycken.

Wy verstaen dat op eenige plaetsen van de Westcuste salpeter soud vallen; 
informeert U mede ter plaetse daer ghylieden comt te handelen, wat hiervan 
sy, wat quantité ende tot wat prijs men die soud becomen connen, en off daer 
oock apparentie is, dat men by succes van tijt wat groots daerin soud connen 
tewege brengen. Op de custe Coromandel comt den ongerafineerde salpeter 
op 4 realen ’t picol te staen, ende den gesuyverden goelijcken eens sooveel. 
Soo daer mettertijt off presentelijckgrootepertyeredelijck coops te becomen 
ware, grooten dienst soude de Compagnie ende den staet van ons vaderslant 
daeraen geschieden. Voor desen hebben daer ordre op gegeven, maer tot 
noch geen rapport daervan vernomen. Let daerop, ende te becomen zijnde, 
brengt ons een monster mede.

Soo daer eenich groff vee te becomen sy, als buffels, koebeesten ende jonge 
paerden, brengt er sooveel mede als de schepen gevoechlijck connen voeren. 
In Tholen is daertoe goede gelegentheyt, ende wy sijn hier om bestiael, prin- 
cipalijck koebeesten ende buffels, vry wat verlegen.

Hoe ghylieden U voorts soo in ’t stuck van den handel alsmede by res- 
contre van vyanden als andersints in u voyagie hebt te gedragen, vertrouwen 
wy dat soo door eygen ervaringh als by onse voorjarighe instructie gcnouch- 
saem sult sijn geinformeert, waeraen ons voorder gedragen; ende sullen U. 1. 
alt’samen voorts tot een besluyt op ’t serieuste recommanderen ende bevelen 
goede correspondentie ende eenicheyt met den anderen te houden, in allen 
deelen den dienst van de Compagnie te behartigen, ende volgens den eet, daer- 
mede ghylieden aen de Generale Compagnie sijt verplicht, haer proffijt ende 
voordeel te soecken, ende ’t selve sonder eenige exceptie off nalaticheyt 
al ende andere te prefereren, waerop ons sullen verlaten.

In ’t Casteel Batavia, ady 5cn April anno 1629.
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m 142. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. GOUVERNEUR HANS PUTMANS ENDE RAEDT IN TEYOUHAN,

24 APRIL 1629.

;• /

Tot vervolch van Compagnies affairen in Teyouhan hebben alsnu goetge- 
gevonden vooreerst derwaerts volladen te senden met provisien ende coop-
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Instructie, 24 April 1629. 487 \
manschappen de jachten Slooteti, Wieringen ende Batavia. Den E. Gouverneur 
Putmans ende Raden derselver jachten wertten hoochsten gerecommandeert 
haer reyse naer Teyouhan sooveel te voorderen als doenlijck is.

In Teyouhan met lieff gecomen sijade, sal den E. Gouverneur Putmans 
volgens onse ordre ende commissie van den E. Gouverneur Pieter Nuyts 
overnemen ’t gouvernement over ’t fort Zelandia, aencleven van dien in Tey
ouhan ende des Compagnies affairen op de custe van China, ende dat soo haest 
onse ordre verthoont wert, ende sulcx in de beste ende gevouchelijckste 
maniere geschieden can.

Den E. Gouverneur Putmans ’t gouvernement in Teyouhan overgenomen 
hebbende, sal datelijck trachten de saeken aldaer soo te beleyden, dat des 
Compagnies stant ende affairen ten besten dienste van de Compagnie re- 
dressere ende verbetere, voor sooveel van tijt tot tijt met Compagnies mid
delen doenlijck is.

Ende alsoo niet weten connen in wat gestaltenisse men Teyouhan ende de 
custe van China vinden sullen, is niet wel mogelijck van hier pertinente ordre 
te geven hoe in alle voorvallende occasien den dienst van de Compagnie 
best gevoordert dient; derhalven sy de Gouverneur Putmans ende de Raedt 
in Teyouhan gerecommandeert in alle voorvallende occasien den dienst ende 
proffijt van de Compagnie alsoo te procureren, als volgens onse voorige ordre 
ende dese instructie te wege gebracht can werden.

Wat ordre voor desen aen den Gouverneur Nuyts in Teyouhan gegeven 
hebben, sal U. E. sien per nevensgaende copien van onse missiven van dato 
18 ende 20 May als 26 Juny 1628, waervan den inhout confirmeren voor 
soovele de volgende ordre niet contrarieert.

Met dese jachten senden een cargasoen van diverse provisien, nootlicheden, 
contant geit ende coopmanschappen, beloopende ƒ 
ende nootlicheden sal U. E. ten besten mesnagieren. Tot vervolch van den 
Chinesen handel gaen daermede [in] rijcxdaelders 20.000 realen van Sen, in 
spetie 40.000, ende in coopmanschappen in Teyouhan waerdich omtrent 
38.000 realen; bedraecht tesamen naer gissinge 98.000 realen. U. E. sy gere
commandeert deselve op ’talderproffytelijckst ten dienste van de Compagnie 
te besteden volgens nevensgaende memorie van coopmanschappen, die voor 
Batavia ende Nederlant werden geeyscht, ende ’t retour daervan soo haest 
doenelijck metten eersten herrewaerts te senden. In voorschreven memorie 
van coopmanschappen sullen U. E. sien, hoe qualijck veel goederen bevallen, 
die jongst met ’t jacht Batavia gecomen sijn, niettegenstaende dat alles in de 
rivier Chincheu ingecocht is. Daer is veel gelts soo qualijck besteet, dat in 
langen tijt het uutgeleyde geit niet weder becomen sullen,
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:

Na onse calculatie hebben van Japan te verwachten retour van omtrent 
thien tonnen gouts; soo haest ’tselvein Teyouhan becompt, snit daervan een 
goede somme besteden aen goudt voor Batavia, maer ’t meerendeel in goede 
rouwe syde ende andere waren in Japan dienstich, wel te verstaen byaldien 
den handel in Japan sonder molestie vervolghen moghen; maer ingeval den 
handel in Japan sonder swaricheyt off molestie niet soude mogen continueren, 
sij U gerecommandeert, alsdan op te coopen sooveel goederen als voor Ne- 
derlant ende Batavia geeyscht worden, ende ’t resterende Japans silver in 
Chinees gout te besteden ende alles herrewaerts te senden, soo haest doene- 
lijck is. Meerder avance sal ’t Chinees gout in Indien, dan de rouwe zyde in 
Nederlant geven.

Naerdat den admiraelvan de Chinese rovers, Icquan genaempt, mandorijn 
van Amoy was geworden, heeft de Gouverneur Nuyts metten selven tot onse 
naerdere approbatie voor 3 jaren gecontracteert dat jaerlijcx leveren sal, te 
weten:

1400 picol rouwe zyde a 140 tayl ’t picol, 5000 picol suycker a 3 realen 
’t picol, 1000 picol geconfyte gember, 4000 witte gilems a 14 maes yder, 
1000 roode dito a 19 maes yder.

Dat [aen] Icquan tot betalinge 2000 picol peper a 11 realen ’t picol leveren 
sal, endedereste in silver ofte realen, mits dat thien tayl voor yder picol rouwe 
syde affgetrocken worden sal,alsd’onsedeselveindereviereChincheu halen.

Ende alsoo wy meenen ’t setve een schadelijck contract voor de Compagnie 
te wesen, directelijck tegen onse voorighe ordre strydende, connen ’tselve 
niet approberen; begeeren oock niet dat U. E. sich daeraen binde, maer dat 
sijn vryheyt houde ende des Compagnies goederen ten besten vercoope ende 
haere middelen wederomme bestede aen sulcke waren die ’t meeste voordeel 
geven ende in onse memorie geeyscht worden.

Met de leccagie compt ons hier de Jambische peper te staen op 8| reael 
’t picol; d’heer Nuyts heeft gecontracteert 2000 picol a 11 realen ’t picol te 
leveren ten tyde dat de peper in China, soo hier geseyt wort, 20 tayl ’t picol geit.

De rouwe syde is te diere gecontracteert; a 115 tayl is deselve aen d’onse 
in de riviere Chincheu gepresenteert geweest.

De suyckeren sijn mede veel te dier. De quantiteyt van de geconfyte gem
ber ende gilems is te groot, ende soude daeronder al te veel bedrochs Ioopen. 
De gember van Chincheu is ons oock niet dienstich.

Insonderheyt hebben wy den Gouverneur Nuyts voor desen geadviseert dat 
niet goetconden vinden, door een geaposteerde alleen, gelijck Simsou was, te 
handelen, derhalven dat sijn vryheyt soude behouden, ende met gereet geit 
gereede waren coopen, die de Compagnie best dienen. Wat sijn E. beweecht 
heeft contrarie onse ordre te doen, connen niet bedeneken.
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1
Insonderheyt meenen wy qualijck gedaen te vvcsen, dat de broeder van 

Icquan in Teyouhan genomen is, quansuys op de name alsoff denselven in 
handen van d’onse wierde gegeven tot een onderpant, dat Icquan ’t ge- 
maeckte contract voldoen soude, alsoo apparent is denselven ende andere 
meer van Icquan in Teyouhan gehouden worden, omme andere perticuliere 
handelaers vandaer te weren ende d’onse tot groot nadeel van de Compagnie 
te blinden ende t’abuseren. Hierover bevelen U. E. ernstelijck te letten, dat in 
Teyouhan geen volck worde gehouden die den handel van daersouden mogen 
soecken te weeren ende ons hinderlijck sijn.

Voor desen heeft ons d’heer Nuyts geadviseert dat Simsou aen de Com
pagnie schuldich bleeff 19.086-J- realen, maer naderhandt seyt hy verstaen te 
hebben, dat op Simsous reecqueninge goet gedaen sijn 31.783^ realen voor 
syde, door perticuliere (die daervan betalinge versoecken) aen de Witt gele- 
vert, soodat de Compagnie in dier vougen met Zimsou soude verliesen 50.870 
realen ende niettegenstaende sijn E. belast hebben, geen notabele sommen 
meer op leveringhe van zyde off andere waren te geven, maer mei gereet geit 
gereede waren te toopen, heeft sijn E. wederom opnieuw aen Icquan ende 
andere op leveringe van goederen gedaen ƒ 50.325, welck al ’tgelt was dat hy 
hadde, soodat niet behielt om yets te coopen van ’tgeene in Teyouhan mocht 
werden gebracht; welck tegen onse goede meeninghe ende tot groot nadeel 
van de Compagnie is streckende. ’t Schijnt dat sijn E. dit gedaen heeft, omdat 
wy hadden geseyt dat Simsou al te grooten somme, van 20 tot 60 a 70.000 
realen van 8en, ter hant waren gestelt, maer wat cleene sommen aenginck, 
daerbyde Compagnie niet veel en conde verliesen, dat die by occasie op leve
rantie van waren, daer men van 1, 2 a 3 avanceren conde, met discretie wel 
uutgesett mochten worden; even gelijck off wy verstonden dat men tot de 
somme van 20.000 realen wel souden mogen uutsetten, welck verre van onse 
goede meeninge is.

Om voorder ende meerder schade voor te comen, bevelen U. E. by desen 
wel expres geen geit noch goederen op leveringe van syde off andere Chinese 
waren te geven, off yemants yet te crediteren, maer met gereet geit gerede 
waren te coopen, gelijck voor desen mede bevolen hebben.

D’heer Nuyts zeyt, dat wy dienen t’ordonneren dat voorsz. 31.783Jrealen 
betalen mach, ende dat de luyden voor ’t lange borgen wat tegemoet comen. 
Wy seggen hierop aen de heeren Bewinthebberen geschreven te hebben, 
dathaerE. gelieven hun van den commandeur de Witt te informeren, wat van 
de saecke sy, ende ordre te geven wat daerinne begeeren gedaen te hebben. 
Ondertusschen sal U. E. mede niet laten naersticheyt te doen, omme met alle 
middelen in te voorderen de groote sommen 
’t geene van haer gepretendeert wort, in China uutstaende heeft.
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Alsoo onder ’t gebiedt van den Gouverneur Sonck ende de VVitt groote 
sommen aen diverse ChinesenVyereert sijn tot groot nadeel van de Compag
nie, hebben voor desen d’heer Nuyts t’eenemael verboden geene schencka- 
gien meer te doen, alsoo veel beter met reden overeen compt, dat de Chinese 
mandorijns de Compagnie met vereeringegratificeerden om haere assistentie 
tegens de rovers te becomen. Met missive van 26sn October 1628 versoeckt 
voorsz. Nuyts, dathemsouden licentieren naer discretie te mogen verschen- 
cken; ende alsoo geen reden geeft waeromme sulcx versoekt, connen niet 
nalaten onse voorighe ordre diesaengaende gegeven te confirmeren; derhal- 
ven bevelen den Gouverneur Putmans ende Raden, naer te laten eenighe ge
schenken te doen.

*

f

.

L
:
1 5 Verscheyde Chinesen, in Batavia residerende, hebben wy goetgevonden 

toetestaen dit mousson eenige joncquen metcoopmanschappen van Batavia 
naer Teyouhan te senden omme weder na haer welgevallen met retouren van 
Teyouhan naer Batavia te keeren. Niettegenstaende ’tselve de Compagnie 
in ’tvercoopen van haren peper schadelijck soude mogen wesen, hebben 
sulcx toegestaen, omdat verhoopen den handel in Teyouhan daerdoor treffe- 
lijck verbetert worden sal. Hierover recommanderen U. E. dese ende alle 
andere negotianten de goede hant te bieden, in uwe protectie te nemen, 
gunstich ende favorabel te wesen voor soo veele sonder des Compagnies 
nadeel doenlijck is. Soo dese Chinesen te wege connen brengen dat haere 
waren, die sy naer Teyouhan voeren, door andere Chinesen van de custe van 
China in Teyouhan afgecocht ende weder toegebracht worde ’tgene sy be- 
geeren, vry wat groots sullen daervan te verhoopen hebben; ’t sal in Batavia 
ende Teyouhan toeloop van volck veroorsaecken, d’ incomste vermeerderen 
ende de negotie van de Compagnie voorderen. Hierover bevelen U. E. ander- 
mael, den toeloop van volck ende handelaers in Teyouhan soo veele te voor
deren als mogelijck is. Laet oock met joncken offwankans naer Batavia varen 
alle die sulcx versoecken, mits dat een redelijcke tol aen de Compagnie be
talen; doch sal U. E. niemant licentieren elders dan na Batavia te varen.

Tot vermeeringe van den handel in Teyouhan is ’t insonderheyt nodich 
dattetvaerwater tusschen de reviereChincheu ende Teyouhan veyl gehouden 
werde. De Gouverneur Nuyts adviseert met syne jongste van 4 February 1629 
dat seker capiteyn, Quitsicq genaempt, van Icquan affgevallen was ende hem 
weder op den rooff begeven hadde; dat alreede 400 joncken sterck was ende 
’t vaerwater van Teyouhan gants onveyl hielde, sonder dat sijn E. daertegens 
yet dede, niettegenstaende de middel wel hadden om de roovers te verdry ven, 
welck wy oordelen de Compagnie seer schadelijck te wesen; bevelen U. E. 
derhalven met alle middelen ’t vaerwater tusschen de custe van China ende 
Teyouhan veyl te houden, de rovers van daer te verdry ven soo veele moge-
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lyck is, haer geen stede noch plaetse omtrent/Teyouhan, de Piscadores ende 
Chincheu te verleenen. In Teyouhan mach men wel laten comen die sulcx 
souden mogen versoecken, maer ’t is niet geraden dat van daer weder eenige 
joncquen uutvaren dan sulcke die men versekert is, dat haer niet wederom 
op den rooff begeven sullen; ende om sulcx voor te comen is ’t noodich, dat 
alle de roovers, die in Teyouhan souden mogen comen, ontwapent werden 
ende dat men haer vaertuych in versekeringhe houde.

’t Soucle wel cunnen gebeuren dattet geraden ware een expres ambassade 
naer den combon ende toutock te senden omme haer aen te bieden onse 
hulpe om beneffens des conincks macht de roovers t’eenemael te verstroyen 
ende verdryven, ende daertegens in recompense te becomen ’t effect van den 
vryen Chinesen handel. Wy houden dat in Teyouhan onse macht daartoe 
sufficant genoech wesen sal soo d’occasie voorcompt, dat hierinne wat goets 
gedaen can werden, T sy door onse schepen alleen, off gesamenderhant met 
des conings armade. U. E. sullen daerop disponneren sooals met den Raedt 
ten besten van de Compagnie geraden vinden sult, promptelijck tot dien 
eynde gebruyckende de middelen die hebbende sijt.

’t Verdryven van deyovers omtrent Teyouhan is niet alleen noodich tot 
voorderinghe van den handel in Teyouhan, maer oock om te doen continue
ren de groote visscherye welcke de Chinesen met 4 a 500 joncquen omtrent 
Teyouhan plachten te doen, daervan d’incomste voor desen soo veele be- 
droech, dattet garnisoen van Teyouhan 2 maenden van de thiende gespijst 
conde werden. Om dit benefitie te genieten ende den toeloop van volck in 
Teyouhan te vermeerderen, recommanderen U. E. dese visscherye sooveel 
mogelijck te voorderen.

Ten hoochsten sy U. E. gerccommandeert, beter dan voor desen op den 
handel van China te letten, de negotianten met alle vriendelijckheyt ende 
accommodabel tractement sooveel mogelijck is in Teyouhan aen te trecken. 
Als in Teyouhan tot redelijcken prijs ’tgeene ons dient, becomen connen, 
sal ’t onnodich wesen tegen wil ende ordre van de grooten van China den 
handel in de reviere Chincheu te versoecken; maer soo langhe ons gerieff tot 
redelijcken prijs Teyouhan niet becomen connen, sal U. E. niet alleene onder- 
staen den handel in de riviere Chincheu te procureren, maeroockopdecuste 
van Hoccheo ende voordel* om de Noort, nadat ten besten van de Compagnie 
doenelijcken wesen sal.

Soolange de cust van China door onse schepen bevaren is, hebben wy ge
last gehadt, dat d’ onse de custe van China voorder om de Noort, van Chincheu 
aff langs de custe van Nancquin tot Correa toe, souden ontdecken, ende onder- 
staen wat daer in den handel te doen sy; maer tot noch toe isser niet in ge
daen. ’t Verleden jaer belasten de Gouverneur Nuyts, dat eenige jachten tus-
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v schen Hoccheo ende Kelangh Tamsiu, des vyants vestplaetse, soude doen 
cruyssen omme haren handel te verhinderen ende t’ondersoecken offdaer- 
omtrent goeden handel soude connen becomen. Hierop heeft Nuyts 2 jonc- 
quen uutgemaeckt, ydermet 16 Nederlanders ende 50 a 70 Chinesen gemant, 
ende de schepen Texel, Domburch ende Arnemuyden vruchteloos in Teyou- 
han gehouden. Dese 2 joncquen, genaempt Walcheren ende Vlis singen, sijn 
met noch 3 andere Chinese roovers in November 1628 van Teyouhan ver- 
trocken, maer alsoo haer in ’t oversteken na de custe hard weder beliep, ge- 
raeckten van malcanderen in grooten noot; die van de joneque Walcheren 
wierden gedrongen haer masten te kerven, ende sijn by Haerlems Bay aen de 
vaste custe van China vervallen; ende alsoo geen middel hadden om de joneque 
weder t’equiperen, wierden genootsaeckt met een cleen Chinees joncqjen na 
Siam teloopen, vanwaer alhier met ’t schip Mauritius aengecomen sijn. Seg- 
gen ons, dat presumeren de joneque Vlissingen in see gesoneken wesen sal, 
ende dat haer dit ongeval overcomen is, vermits seer qualijck van touwen, 
anekers ende seylen versien waren ; dat daeromme genouch versocht hebben 
ende datter in Teyouhan middel genouch was om haer te versien, maer dat 
niet becomen conden, ende gedwongen wierden gants qualijck versien t’see 
te loopen. U. E. sal informatie doen nemen wat van de saecke sy ende dier- 
gelijcke faulte voorcomen; item waeromme volgens onse ordre geen schepen 
in voorsz. vaerwater gesonden sijn, ende waeromme de schepen Texel, Dom
burch ende Arnemuyden in Teyouhan werden gehouden sonder eenighen 
dienst te doen; maer insonderheyt, waeromme dese 3 schepen off eenige van 
die op ’t leste van ’t mousson na Batavia niet gesonden sijn. Hierop sal U. E. 
ons metten eersten pertinent ad vijs toesenden.

Niettegenstaende de heer Nuyts van Japan geen tydinge bequam van de 
schepen de Vrede, Erasinus, Woerden ende Iieusdcn, heeft sijn E. daeren- 
boven in Teyouhan overgehouden voorsz. schepen Texel, Domburch ende 
Arnemuyden, sonder dat eenich advijs vernemen waeromme, noch tot wat 
eynde. Dese 7 schepen moeten wy met haer volck missen, endedaerenboven 
versoeckt hy dat voor haer ende ’t fort Zeelandia senden souden groote me- 
nïchte van alderleye provisie ende nootlicheden, met 150 lasten peperende 
150 lasten rijs, niettegenstaende sijn E. wel kennelijck is hoe weynich schepen 
de Compagnie in Indien heeft. Om schepen sijn hier seer verlegen; groote 
schade, last ende interest lijt de Compagnie, dat voorsz. 7 schepen met haer 
volck gants vruchteloos in Teyouhan ende Japan consumeren.

Hierover bevelen U. E. in 9t aenstaende des Compagnies schepen wel te 
gebruycken, te weten vooreerst den handel te versorgen, ’t vaerwater 
Teyouhan veyl te houden, in des vyants vaerwater te doen cruyssen 
sooveele na gelegentheyt doenelijck is ende ter plaetse daer ’t meeste voor-
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deel te verwachten hebben, ende als het sonder verlett van beteren dienst ge
schieden can, sal U. E. doen ondersoecken wat om de Noort te doen is. In- 
sonderheyt bevelen U. E. geen schepen vruchteloos op te houden, maer na 
Batavia te senden die eenichsints missen can, al souden se maer gesonden 
worden omme de nootlijcke provisie voor Teyouhan te halen, soo sal de Com
pagnie daeraen dienst geschieden, alsoo daertoe anders andere schepen ghe- 
bruycken moeten, welck niet dan met groot verleth van andere affairen ge
schieden can.

De vier jachten Slooten, IVieringen, Diemett ende Batavia, die nu na Te> 
ouhan senden, connen qualijck hal ff soo veele voeren als d’heer Nuyts in 
syne memorie eyscht. Godt weet wanneer gelegentheyt becomen sullen, om
me ’t resterende te senden, ende als de gelegentheyt al becomen, wat dienst 
can de Compagnie geschieden, dat sooveel schepen in voorsz. vaerwaterge- 
bruycken, ende waermede sullen d’oncosten overwinnen?

Anno 1627 is door den Gouverneur de Witt in een jaer in Teyouhan boven 
d’incomst ende de winst van den handel geconsumeertf65.000; daernaheeft 
Nuyts anno 1628 in een jaer ten achteren geteert f 102.000. Wy recomman
deren U. E. in ’t aenstaende op alle dispencen ende consumptie soo goeden 
regel ende ordre te houden ende doen houden als mogelijck is. Om dese 
groote laste van ’t guarnisoen ende schepen die in 't vaerwater van China 
houden t’overwinnen, is nodich dat extraordinary werde gearbeyt omme 
goede quantiteyt peper ende andere coopmanschappen in Teyouhan te ven
ten ende daer eenige incomsten te becomen. U. E. sy gerecommandeert alle 
mogelijcke naersticheyt daertoe te doen.

De nootlijcken eysch van cledinge sal U. E. des Compagnies volck ophaer 
reeckeninge doen geven, maer niemant eenich contantgelt verschieten, alsoo 
’t selve senden omme aen goede retouren te besteden.

D’heer Nuyts hout ernstelijck aen, dat ’t guarnisoen in Teyouhan souden 
uutbreyden, vergrooten ende de plaetse beter verstercken.Extentie van guar
nisoen te doen, compt de Compagnie niet gelegen; connen tegenwoordich 
oock niet een soldaet derwaerts senden; maer wat aengaet de fortificatie, re
commanderen U. E. ’t fort Zelandia sooveele te verstercken als met de minste 
costen van de Compagnie doenelijck is. Soo ’t op u aencomste niet diffen- 
cibel genoech is, laet het behoorlijck voltrecken ende des Compagnies mid
delen wel mesnagieren.

Den gouverneur Nuyts hebben voor dese geordonneert, dat met des Com
pagnies schepen herwaerts aen soud laten comen sooveel Chinesen als de 
schepen voeren connen. Tot noch toe is daerop weynich gevolcht, endesijn 
E. schrijft oock dat hy meent sulcx niet wel geraden te wesen. Ons is hier 
oock geclaecht dat sijn E. selffs d’overcomst van Chinesen na Batavia ver-
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hindert. Wat hem daertoe moveert, is ons alsnoch onbekent. ’t Is seecker dat 
de Compagnie seer grooten dienst geschieden sal, dat groote menichte 
Chinesen in Batavia werden gebracht. Hierover bevelen U. E. sooveel Chi- 

met schepen ende joncken herwaerts te schicken als mogelijck; soo 
te becomen sijn, sullen mede willecom wesen. De vermeeringe van

van

nesen 
vrouwen
Chinesen in Teyouhan dient immer sooseer als in Batavia gevoordert. In 
geenderleye maniere sal U. E. naerlaten dese onse ordre te volghen, noch 
gedoogen dat getraverceert werde, gelijck voor desen door Chineese tokken 
ende andere om haer perticulier gewin gedaen is. Soo eenige Chinesen, die 
passagie versoecken, middel hebben omme daervoor eenich geit te geven, 
’t mach dan wel ten proffyte van de Compagnie ontvangen worden, maer
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Anno 1624 sijn d’onse met de mandorijns van de coningh van China in 

Pehou verdragen, dat sy die plaetsesouden verlaten, haer in Teyouhan vesten, 
ende de mandorijns toestaen souden dat haer volck aldaermet d’onse han
delden. In Teyouhan residentie genomen hebbende volchde de Chineesen 
handel soo niet als d’onse wel belooft was, ende alsoo tusschen d’onse ende 
seeckere Japanse cooplieden ongenuchten resen over den handel aldaer (pre
tendeerden gelijcke vryheyt als d’onse, ende dat niet gehouden waren de 
gouverneur voor hooft van de plaetse t’erkennen noch onder sijn gebiedt te 
staen), is d’onse van tijt tot tijt bevolen de souverainiteyt van Teyouhan voor 
haere Ho. Mo. Staten Generael der Vereenichde Nederlanden onverdeylt te 
maintineren, ende geen natie ter werelt daerinne te wijcken; met ordre, soo 
de Japanders daer begeerden te handelen, dat pro rato contribueren souden 
in de lasten die nootlijck aldaer tot versekeringh van de plaetse gedragen 
moeten werden; maerbyaldien daertoe niet conden verstaen, dat men in sulc- 
ken gevalle met alle behendicheyt soude trachten haer de lust van dien han
del te benemen, opdat vanselffs vandaer mochten blyven, mits haer soo wey- 
nich redenen van dachten gevende, als eenichsints doenelijck was, opdat de 
vruntschap met den keyser van Japan ende de commertie aldaer geconser- 
veert mocht blyven. Ende alsoo d’onlusten hierover van tijt tot tijt toenamen 
ende sekere Japanders anno 1627 onderstonden, apparent door toedoen van 
de Portugiesche vyanden, met 16 naturellen die steelswyse van ’tdorp Sinckan 
vervoerden, ende als ambassadeurs opmaeckten, den keyser van Japan wijs 
te maken, dat syne Majesteyt de souverainiteyt van Teyouhan opgedragen 
was, ende naer ’t schijnt in voordere contentie te brengen [ons] eyntlijck van 
Teyouhan ende Japan te verdryven, is de saecke wat naerder van ons beher- 
tïcht; maer alsoo ’t hoff van Japon haer soo gesloten hïeldt, dat d’inclinatie 
van den keyser noch raden niet conden vernemen, hebben wy d’onse voor
leden jaer geordonneert, met alle behendicheyt ende dexteriteyt de vrunt-
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schap ende commertie in Japan te conserveren sonder van ’t recht ende ge- 
sach off souverainiteyt in/Teyouhan te wijcken; maer byaldien de saeckeni^. 
haer soo toedroegen dat peyde niet conserveren costen, dattetdan beter ware 
Japan dan Teyouhan te verlaten; derhalven dat in sulcken gevalle, als niet 
beter mochten, des Compagnies middelen stilsw)'-gend van Japan souden schic- 
ken ende eyndelijck haer volck mede doen vertrecken.

In plaetse dat de Gouverneur Nuyts ende Raden in Teyouhan volgens onse 
ordre verstant ende discretie souden gebruycken, omme in Teyouhan ons 
recht ende in Japan de commercie te conserveren, hebben haer gemoet door 
quade bewegingen ende onbedachtsaemheyt soo verre laten transporteeren, 
dat te vresen is des Compagnies vyanden daerdoor stoffe becomen sullen 
hebben, omme onse natie ten hoochsten in Japan te denigreren, de keyser 
ende rijcxraden voorder tegen ons te irriteren, ende al waer ’tdat alles eynde
lijck ten besten noch uutviele, soo sal evenwel d’interest groot wesen die de 
Compagnie moest lyden, dat in Japan 4 schepen de Vrede, Erasmus, Woerden 
ende Heusden, met een cappitael van om treilt 10 tonnen gouts, soo lange 
vruchteloos werden opgehouden. Dese swaricheyt, meenen wy, hadden d’onse 
in Teyouhan seer wel connen voorcomen, te meer dewyle van Japan gewaer- 
schout waren datter 2 joncken van Nangesacqui naer Teyouhan voeren, die 
’t volck van Sinckan weder souden brengen ende apparenteenich quaet voor
nemen hadden.

In plaetse van middel te gebruycken, die geen voorder onlusten gaven 
noch schijn van offentie aenbrachten, heeft de heer Nuyts de cappiteyn van 
de 2 Japanse joncquen gedrongen aen syne E. over te leveren de Sinckan- 
ders die weder van Japan brachten, die in Japan als ambassadeurs waren ge- 
eert ende van de keyser beschoncken; heeft haer in boeyen geslooten, des 
keysers geschcncken affgenomen ende die aen d’een ende d’ander geschon- 
cken. Waertoc syne Majesteyt dese affronte gedaen ? wat dienst conde de Com
pagnie daeraen geschieden? Verscheyde coningen sijnder in de werelt, die 
geen meerder actie souden wenschen om al te confisqueren, datter in Japan is.
Om minder redenen werden van de Compagnie 3 schepen in Engelant in 
arrest gehouden, die omtrent 25 tonnen gouts waerdich sijn.

In plaetse dat men de Japanders van dese 2 joncquen op ’t spoedichste, 
gelijck begeerden, hadde behooren te laten vertrecken ende haer aen eenighe 
syde te helpen, gelijck die oock versochten tot sulcken pryse dat sonder na
deel van de Compagnie wel geholpen conden werden, is haer de syde ontseyt 
ende sijn sonder reden soo lange opgehouden, dat daerdoor (soo sy seggen) 
gedrongen sijn geworden een desperate resolutie voor te nemen omme van 
honger ende gebreck niet te vergaen.

Omtrent 200 Japonders d’heer Nuyts in sijn huys, daereten nochdrincken
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S was, in haer geweit gecregen hebbende onder ’t scheut van ’t fort ende des 
Compagnies schepen, is ’tgebeurt dat dese Japonders, die eerst maer 30 sterck 
waren, d’onse soo viel en cleynmoedich maeckten, dat haer selffs spijs ende 
dranck, terwyle Nuyts gevangen hadden, toebrengen lieten, in plaetse dat 
dese Japonders hadden connen ende oock behooren te dringhen metonthou- 
dinghevan spijs ende dranck, voorsz. Nuyts te relascheren. D’onse, t’eenemael 
van ’tgenereus gemoet onser natie, verstant ende discretie getransporteert 
sijnde, hebben geene middelen altoos connen bedeneken, niettegenstaende 
datter middel genoechwas, om d’heer Nuyts gevoechelijck te verlossen, maer 
hebben al geaccordeert, tot groote schande ende disreputatie van onse natie, 
wat dese Japanders begeerden, ende haer daerenboven van des Compagnies 
middelen noch laten volgen om d’heer Nuyts te verlossen ƒ 107.164 — 17, 
doch met pretext al off dese somme de Compagnie niet ontvreemt soude 
werden, maer dat men ’t maer pro forma soude laten volgen, omme de vrient- 
schap ende commertie in Japan te conserveren ende dat ’t geit de Compagnie 
in Japan weder gerestitueert soude werden, ’t Is oock in factura gestelt al off 
het ten dienste van de Compagnie met Erasinus na Japan ware gesonden; 
maer daerna heeft ditto Nuyts selffs ordre na Japan gegeven, dat d’onse voorsz. 
afgedrongen geit soo moderaet procureren, dat den handel (seyt hy) in Japan 
geconserveert blyve. Ende alsoo geen van dese acten connen approberen 
noch lauderen, sullen ’t recht van de Compagnie teghen d’een en d’ander 
conserveren, omme haer garand t’syner tijt naer behooren te vinden; ende 
opdat de verantwoordinghe van de raden in rechte mach werden gehoort, 
sal U. E. ter gelegener tijt herrewaerts schicken alle de raden die voorsz. Ja
ponders in soo schandelijcke saecke te wille sijn geweest.

Niet alleene sijn voorsz. ƒ 107.164 — 17 aen d’onse in Japan niet weder 
gerestitueert, maer werden daerenboven (naer ’t schijnt ter oorsake van ’t 
geene in Teyouhan is gepasseert) in Japon opgehouden de voorsz. 4 schepen 
de Vreede, Erasinus, Woerden ende Heusden, met een cappitael niet minder 
dan 10 thonnen gouts bedragende. Dewyle gants geen tydinghe becomen 
wat in Japan passeert, connen alsnoch op de saecke niet resolveren; verhoopen 
dat eerlanghe tydinghe becomen sullen, ende dat d’Almogende alles ten bes
ten van de Compagnie schicken sal. Soo geen tydinge becomen, sal ’tnodich 
wesen dat een expres jacht met een discreet persoon naer Japan senden omme 
te vernemen wat daer passeert, ende by te brengen ’t geene den dienst van de 
Compagnie soude mogen vereysschen.

Ondertusschen recommanderen ende bevelen U. E., de souverainiteyt ende 
’t recht in Teyouhan voor haere Ho. Mo. geheel te conserveren. Niemant sult 
daerinne wijeken, noch meer toestaen dan de dienst ende welstant van de 
Compagnie gedoocht. Weest altijt op U hoede; hout ’t fort Zelandia in be-
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hoorelijcke defentie, wel versien omme gedefendeert ende gemaintineert te 
connen werden tegen alle degeene die met behendicheyt, surprinse of met 
gewelt yets souden mogen voornemen. Soo weder eenige Japonders in Tey- 
ouhan commen, om daer vriendelijck te negotiëren, draechtsorge dat U mede 
geen voordeel aff sien ende bejegent haer vriendelijck omme de vrientschap 
ende commercie, soo ’tgeschieden can, in Japan te conserveren, doende ende 
in den handel daertoe staende al wat sonder mercklijcke nadeel ende schade 
voor de Compagnie doenlijck is, maer ’t geene merckelijcke schade ende na
deel voor de Compagnie mocht veroors'aecken, snit in geenderleye maniere 
toestaen; ende soo eenige Japonders gewapender hant verschynen ende iets 
met gewelt voornemen, weest daer sonder aensien met gewelt tegen, de ge- 
nereusheyt van onse natie cloeckmoedichlijck bethoonende, opdat voorsz. 
schande, soo d’occasie verschijnt, affgeweert werde.

Alsoo d’inwoonders van ’t dorp Sinckan door toedoen van de voorsz. Ja- 
panders van d’onse seer vervreemt sijn, met behendicheyt ende clenicheyt 
hebben de gemoederen tot haer getrocken ende tegen d’onse seer verbittert, 
sijnde de brutaliteyt van dit volck daerenboven soo groot, dat de predicant 
Candidius bycans geen hoope schijnt te hebben om haer te siviliseren ende 
totte Christelijcke religie te brengen. Dese flauwheyt bedroeft ons te verne
men, dewyle daertegens sien dat een deel Japonders, die bycans soo brutael 
zijn als de Zinckanders, haer met soeticheyt tot haeren wille hebben weten te 
crygen ende daermede soo grooten quaet tot nadeel van de Compagnie te 
weghe hebben gebracht. Leeuwen ende beeren can men temmen, wat soude 
d’onse gebreecken omme soowel haer voordeel met dat volck te doen als de 
Japanders hebben gedaen? VVy laten ons voorstaen dattet maer schort aen ’t 
gebreck ende nalaticheyt van d’een off d’ander van d’onse. Bevelen U. E. op 
alderleye middelen te onderstaen omme de herten van voorsz. inwoonders 
van ’t dorp Sinckan ende andere naest gelegene plaetsen meer t’onsewaerts 
te trecken ende tot de Christelijcke religie te brengen. Biedt domine Candi
dius daertoe de hant; helpt syneE. daer U.E. hulpevan noode mocht hebben, 
ende gebruyckt daertoe noch soo veele andere persoonen meer als geraden 
vinden sult. Soeticheyt ende vriendelijckheyt meenen wy dat meest gebruyckt 
dient; daer herdicheyt ende straffe gebruyckt wort, laet die spaersaem met 
discretie gebruycken. Soo eenige van d’onse genegen mochten worden om 
haer in den echten staet met vrouwspersoonen van Sincan ofte andere plaet- 

te vereenigcn, weest daer niet tegen, maer laet haer vereenigen, alsoo ver- 
hoopen dat het een middel wesen sal, daermede des Heeren zegen te meer 
becomen sullen.

Door Capiteyn Bencon, overste van de Chinesen alhier, wort ons aenge-
Quitsicq licentie versoeckt, omme met sijn
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gevolch hier te mogen comen ende in Batavia te resideren. Soo de gouverneur 
Putmans verneempt dat hy ’t ernstich meent, sal hy Quitsicq met sijn gevolch, 
ende oock alle andere die sulx souden mogen versoecken, uut onsen name 
vrygeleyde daertoe geven ende vastelijcken toeseggen dat haer comste in 
Batavia ons aengenaem wesen sal, ende dat gelijck alle andere behoorelijcke 
vryheyt genieten ende wel getracteert sullen werden. Voor desen heeft den 
rover Icquan mede uutgegeven dat metsijn gevolch naer Batavia wilde varen, 
doch ’t is gebleken dat de gouverneur de Witt daermede geabuseert ende ge- 
amuseert heeft, omme syne persoonagie te spelen ende te beter tot sijn dis- 
seyn te comen, gelijck ’t hem gelucktis. Hierover recommanderen U. E. sulck 
voorgeven niet al te veel gelooff te geven, ende voor te comen dat U mede 
geen voordeel a ff en sie.

Met ’t eerste schip off schepen die van Teyouhan herwaerts souden mogen 
comen sal d’heer Nuyts als overhooft van deselve herrewaerts keeren ende 
terwyle den tijt verbeyt, sal hem ten dienste van de Compagnie laten ge- 
bruycken sooals de gouverneur Putmans ende Raedt goetvinden sullen, ende 
wort d’heer Putmans by desen geauthoriseert den E. Nuyts in den Raedt te 
roepen off daeruyt te laten, na dat sijn E. ten dienste van de Compagnie ge
raden vinden sal.

Tot besluyt van dese wert de gouverneur Putmans ende Raedt ten hooch- 
sten gerecommandeert ’t voordeel ende proffijt van de Compagnie naer uut- 
terste vermogen te voorderen ende goede sorghe te dragen dat van niemant 
terwerelt vercloeckt werden. Den rover Icquan is den gouverneur de Wit (die 
hy voor tolck hadde gedient) te cloeck geweest, ende de gouverneur Nuyts 
ende gantschen raedt van Teyouhan hebben haer van een weynich (meest 
ongewapende) Japanders laten dwingen tot haer eeuwige schande ende seer 
groote schade van de Compagnie.

Alwaer’tdat in Japan ten hoochsten wel genomen wiert ;t geene Nuyts 
ende Raden zeggen toegestaen te hebben (uyt respect die de keyser van Japan 
toedragen) omme de vrientschap ende commercie in Japan te conserveren, 
sijn sy niet t’excuseren, alsoo de Japanders niet te wille sijn geweest door 
verstandige libre verkiesinge, maer d’eene heeft hem daertoe laten brengen 
dooreen schandelijcke ydele vreese, ende d’andere door groote onbedacht- 
heyt. Siet doch waertoe d’onse sijn gecomen ; eer Nuyts gevangen was heeft 
men de keyser soo weynich respect gedragen ende soo weynich gedacht 
omme de vruntschap ende handel in Japan te conserveren, dat men de Japan
ders weygerde een weynich rouwe syde a 180 tayl ’t picol te vercoopen, ende 
daernaer is haer 200 picol in geit ende syde (bedragende ƒ 107.164 — 17) 
om niet gegeven, onder schijn van redene dat de vruntschap ende handel in 
Japan meerder waerdich was. Dit verhalen wy omme U. E. te vermanen, dat
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haer van diergelijcke extreme faulten (die niet t’excuseren sijn) ten hooch- 
sten wachten, meer verstant ende discretie gebruycken, opdat eere mocht be- 
gaen ende de dienst van de Compagnie ten besten werde gevoordert daertoe 
d’Almogende sijn heylighe zegen verleene.

Actum in ’t Casteel Batavia, ady 24cn April anno 1629.

'f
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143. — MEMORIE
VOOR DEN E. GOUVERNEUR HANS PUTMANS VAN DE COOPMANSCHAPPEN 

ENDE WAREN DIE JAERLIJCX UYT CHINA VOOR MOCHA, ZURATTE, 
AGRA ENDE PERSIA, DE CUSTE CHOROMANDEL, BATAVIA ENDE 

DE ZUYDERQUARTUEREN, MITSGADERS TOT DEN TIMORSEN 
HANDEL WORDEN VEREYSCHT, 24 APRIL 1629.

5 ofte 600 picol goeden radicx China. Dese ware moet met verstant inge- 
cocht werden ende bestaet de deucht van desen radicx China in groote gave 
sware wortelen, in de snede mals ende niet hart, item wit van binnen ende 
niet bruyn ofte root; de schille van buyten moet niet svvart off verschrom
pelt sijn, maer hoe effener hoe beter wel gevoet. Al is de schorsse wat bruyn- 
achtich, treckende op 't ros, daer is weynich aen gelegen, als maerinwendich 
blanck ende mals is. Den radix China die de Portugiesen van Maccou in Can- 
ton becomen, valt schoon; die de Chinesen uyt de revier van/Chincheu bren
gen is slecht, cleen van wortel ende heel mager. Geen ander als Cantonse 
(te becomen sijnde) dient ons gesonden, ten waereöO o ff 60 picol tot monster. 
Naer verstaen wort die in Can ton 4, 5 ende 6 realen ’t picol ingecocht. Met 
goede pertyen galiga moet die vermengt worden om voor de worm en kac- 
kerlacken te preserveren.

2 a 3000 picol witte poeyer suyckeren, schoon, witt, drooch ende sterck 
van greyn, niet vochtich, bruyn noch vet. De Chinesen weten dese suyckeren 
aerdich te vervalschen, gelijck voor dese bevonden hebben, doende boven op 
de canasters een hantbreet dick schoone witte suycker, ende de reste is gantsch 
slecht ende bruyn; eenige canasters hebben bevonden, die soowel onder als 
boven met schoone zuyckeren waren gevoyert, ende in ’t middel slecht ende 
bruyn. Met een yseren goote dienen de canasters doorboort van boven tot 
op de gront, om die valsche packinghe voor te comen. 2 ende 2-J- realen ’t 
picol hebben d’onse voor desen de zuyckeren ingecocht; die jongst ontfan- 
gen per ’t jacht Batavia costen in de riviere Chincheu reael ’t picol. Dese 
suyckeren vallen slecht ende sijn noch verergert geworden, doordien in vlees- 
en speckvaten overgestort sijn, waerdoor de zuyckeren, vermits ditto vaten 
pekelachtich sijn, gantsch vochtich sijn geworden. Niet als in heele drooge 
fustagie moet de zuycker gepackt worden, off in de canasters gelaten.
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50 picol candi suycker, blanck in groote stucken, helder en drooch, niet 
poyerachtich, bruyn, veth noch vochtich; is by den commandeur de Wit ge- 
cocht 3 en 3^ reael ’t picol.

500 picol geconfyte gember van Canton van de beste, groot ende wel ge- 
voet van claeuwen, mals, niet haerachtich, de sieroop blanck ende suyver. 
De gember die d’ onse tot noch toe in Teyouhan becomen hebben, is slecht 
ende maer gemeen goet, valt mager ende haerachtich, cost 4 tayl van 70 
stuyvers yder tayl ’t picol, gelijck d’ heer Nuyts mede op ’t advoy van d’ heer 
Generael tot dien pryse met Icquan onder andere 1000 picol gecontracteert 
heeft t’ ontfangen, maer proffitabiler sal ’t wesen, voor oprechte schoone malse 
Cantonse gember, gelijck de Portugiesen van Maccauw brengen, 6, 7 ende
8 tail voor ’t picol te betalen, te becomen sijnde.

900 picol aluyn, moet suyver ende helder wesen, hoe groover hoe beter; 
geit in China a f realen ’t picol; is by d’onse in Teyouhan a 1 reael ’t picol 
betaelt.

500 picol spiauter off tintenago; geit in China 6 ende 6-|- reael ’t picol.
16 a 20.000 pampieren goutdraet van de beste ende grootste slach; daer 

valt cleyn ende groot goutdraet, 't welck in de prijs veel verscheelt; moet 
rijck ende wel gedeckt van gout sijn, niet ydel.

4000 realen van 8en in alderhande sorteringe van fyn en grof porceleyn, 
gelijck per den commandeur de Wit anno 1626 in de reviere van Chincheu 
gecocht, sijnde een goede sorteringe ende redelijcx coops; dienstich voor ’t 
patria, Zuratten, Mocha ende Persia.

4000 stucx cangans; te weten de § swarte ofte bruynblaeu; ’t resterende 
J- lichtblaeu, rouw ende wit. Met ’t jacht Batavia sijn ons jongst van Teyou
han 7864 picols gesonden, die door den anderen op 30 stuyvers comen te 
staen, dat dier is; waren oock niet wel gesorteert, maer de beste met de slechte 
vermengt ende onder den anderen gepackt.

2000 stucx lanckings ofte cleyne cangans, alle bruynblaeu.
100 stucx sware damasten, de helft roode, en de rest differente coleuren; 

alle groot bloemwerck ende 5 a 6 van een figure. Op de verwe dient mede 
gelet, dat die goet sy. De Chinesen gebruycken veele casomba, dat geen vaste 
verwe is; de gomme lacca geeft vaster, beter ende levender coleur, daerop 
geleth dient, ende behooren dese damasten niet hooger als 7 ende 8 realen 
’tstuck gecocht te werden. Voor desen hebben d’onse in Teyouhan daervoor
9 realen betaelt, dat te dier ende geen proffijt is.

1000 stucx van de beste armosynen, de helft root ende geel, de reste alle 
andere coleuren, eenige witten ende weerschynen. De Chinesen weten d’ar- 
mosynen met pampier te voeren om des t’ aensienelijcker ende grooter in 
’t ooge te schynen. Weten oock haer syde waren wel te monsteren, sijnde
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vooraen wel gevrocht, goede syde, in ’t midden ende achter heel slecht ende 
heel slordich; op al welck bedroch goet reguard dient genomen; ende met 
verstant gecocht ende wel besien.

400 stucx haere gilems ofte chirpes, de helft witte, een quaert roode ende 
de reste alle andere coleuren; connen in Teyouhan voor 1 reael ’t picol ge
cocht worden.

150 stucx syde gielems, root ende wit; de jongste, met Batavia gecomen, 
vallen slecht ende te dier ingecocht. D’heer Nuyts heeft met Icqeuan over 
5000 picols gecontracteert, namentlijck 1000 picols roode a 19 maes’tstuck, 
ende 4000 witte a 14 maes. Voor Batavia-eysschen nu maer 150 picols, ende 
sullen vooreerst niet meer van nobele hebben, soo dat de reste in Japan soude 
moeten vertiert worden ; dan wy achten de quantité te veel ende oock te dier 
om aldaer met behoorlijeke avance te slyten ; per advijs.

300 stucx gasen, de helft wit, een quaert blaeuw, de reste al andere co
leuren.

600 stucx pansies, namentlijck 300 stucx witte, de reste blaeuw, groen 
ende swart. Met Batavia sijn ons van d’heer Nuyts 5000 picols geworden; 
costen van 2 tot 3 realen yder, alle seer slecht goet, ende connen daervan niet 
geraken; daer ter contrarie, soo goet waren geweest, groote pertye met advance 
onder de Chinesen souden vertiert hebben. Nu moet men die onder ons eygen 
volck tot cledinge slyten, ende 'ten sijn oock al geen pansies, daerloopen veel 
lintees onder, die corter vallen ende ruym de helft minder van waerdyesijn; 
diergelijeke slach dient ons geen meerder gesonden. In Lanckin ende Hou- 
sieuw, naer de Chinesen seggen, worden de beste pansjes gemaeckt; desesou
den in Chincheu geweven sijn, by de Chinesen gantsch niet getrocken.

12 picol getwerende syde:f picol wit, de reste alderhande coleur, heelsacht 
gedrayt; de syde door d’heer Nuyts gesonden, is heel wreet ende hart ge- 
drayt. Den eysch was oock meest witte ende becomen recht contrarie weynich 
witte.

3 picol goede fyne poyl syde, alderhande coleur. De 48 catty enckelde poyl 
in lange strengen, per Batavia ontfangen, costende 130 tayl ’t picol, was 
extraordinary schoon; is nevens andere waren alhier vercocht 5-J- reael ’t catti. 
De rouwe poyl is voor dese quartieren niet dienstich.

10 a 12 picol goede vlos syde, alderhande coleur lange strengen ; de corte 
is gantsch niet getrocken.

50 stucx schoone effen fluwelen, namentlijck groen, root, swart, blau ende
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Memorie, 24 April 1629.; 5025i •!II Voor Timor’t naervolgende: 1800 stucx enckelde armosynen, nament- 
lijcken 600 geele, 300 roode, 300 blauwe, 300 groene, 300 witte.

2000 stucx tjackes; sijn een maniere vansluyers, plat in pampier gevouwen, 
van allerleye coleur, ydel geweven, van de slechte syde, sijnde van cleene 
waerden, daervan ’t monster op ’t comptoir Teyouhan is berustende.

50 catty retros ofte geele syde.
200 catty combales off paerdestaerte, lang van hair, namentlijck f roode 

ende de reste witte ende swart; sijn voor desen in Teyouhan 3 ende 3^ reael 
’t catty gecocht.

2 picol loyangs ofte copere armringen.
150 stucx cleyne Chineese gommen.
6 stucx geborduerde deeckens.
400 stucx ysere pannen met 1 ende 2 ooren.
10 a 12 stucx rouwe parangs; connen in China voor l£ a 2 realen ’t stuck 

gecocht worden.
Item alderhande Chinese cramery als slechte spiegeltjens, naelden, wayers, 

cammen, bellen, ende 3 picol Chinees corael, alderhande sorteringh; eenige 
quitesollen, etc.

TBovenstaende souden jaerlijcx tot den inlantschen handel van noode 
hebben, ende sal naer onsen overslach op de custe van China met omtrent 
40.000 realen van 8cn ingecocht connen werden, ’t welck by schaersheyt van 
cappitael voor den incoop van syde geprefereert dient, alsoo de Compagnie 
daer meerder dienst ende grooter advance van trecken sal; derhalven soo 
lange dese waren te becomen sijn ende ’t.cappitael niet voorder toelangen 
mach, sal men geen geit aen syde voor ’t vaderlant besteden.

Wat voor Japan vereyscht wort ende tot dien handel nodich sy, daervan 
sal U. E. de memorie by ’t comptoir Teyouhan vinden, daerna sich hebt te 
reguleren; den incoop van dien moet mede voor den vaderlantschen eysch 
geprefereert worden, wanneer de questien ende differenten aldaer sullen sijn 
vereffent ende den handel liber buyten eenich molest.

’t Naervolgende sullen vooreerst, ende dat jaerlijcx, tot cledinge van ’t volck 
van noode hebben, dat ons volck sal dienen bestelt, wanneer sulcx sonder 
vercortingh van ’t geeyschte tot den inlantschen handel geschieden can ende 
dat [’tjcappitael ’t selve lyden mach, anders niet; te weten

600 stucx goede gefigureerde sataynen.
100 stucx effen schoone satynen, namentlijck: 50 stucx swart, 50 stucx 

alderleye coleur.
50 stucx damasten van 3, 4 ende 5 realen yder.

* 30 stucx effen fluwelen, soo swart als gecoleurde, van de beste slach;
gemeen slecht goet.
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20 stucx schoone caffaen.
Met ’t jacht Batavia sijn ons den 26cn November anno 1628 van de heer 

Nuyts uut Teyouhan geworden goede pertye rouwe syde, syde waren, 
suyckeren, confyte gember als andersints, alle in de reviere van Chincheu 
gecocht, ende bedraecht gemelte cargasoen als per factura de somma van 
/277.572— 15— 12.

Wy hebben goetgedacht de bevindinge van gemelte cargasoen alhier te 
noteren, gelijck mede hoe ons seeckere syde stoffen, tot monsters gesonden, 
gevallen ende wat daerinne ten dienste van de Compagnie in toecomende 
gedaen dient, omme U. E. daerna te reguleren.

De rouwe syde die gesien hebben is redelijck, maer niet soo goet als die 
van ’t voorleden jaer per de Wit ingecocht; dese valt wat harder ende straffer, 
ende al uut soo wit niet. De Siammers, gelijck U. E. gesien hebben, weten daer 
mede keu re in. In den opcoop van rouwe syde dient volck geemployeert, die 
kennisse ende verstant hebben, want aen goede suyvere syde is de Compag
nie veel gelegen.

Wij geven U. E. mede een bondel Chinesche syde, per de heeren Mayores 
met de vloote van commandeur Blocq terugge gesonden; dese syde is seer 
subtylijck door de Chinesen vervalst, sijnde van binnen krengen ende van 
buyten gelijck met een huyve van seer schoone witte syde overtrocken. Op 
dit en diergelijcke bedroch dient scherp reguard genomen ende de syde bon
del voor bondel wel gevisiteert ende van binnen doorsien, gelijck mede op 
d’onderbanden, dat die niet te swaer ende te groot sijn, gelijck voor desen 
wel ervaren hebben. D'zyde met Batavia gecomen, sijn d’onderbanden wel 
soo swaer als voor desen, dan mach geensints passeren, ende daer moet al- 
tijt tegen gesproken worden om geen inbreuck te lyden.

Depangiessijn uuttermaten slecht, gelijck U. E. selver gesien heeft; d’onse 
in Teyouhan sijn daermede bedrogen off sonder kennisse sijn die ingecocht. 
Veel lintees loopen daeronder, die veel corter ende van slechter stoffe als de 
pansjes sijn. Naer de Chinesen rapporteren werden de beste in Lanckin ende 
Housieuw gemaeckt, ende dese, soo sy seggen, sijn in Chinchegeweven; niet 
meer als 800 a 1000 picols hadden geeyscht, ende men heeft er ons over de 
5000 gesonden, die ons, vermits haer slechticheyt ende dat van de Chinesen 
alhier niet begeert sijn, langh aen de hant sullen blyven. D’heer Nuyts advi
seert dat d’overige na Japan gesonden connen werden.

De 999 stucx syde gielems vallen slecht ende te dier na haer waerdye; de 
syde is te straff. Op suyver wit ende schoon root moet geleth worden.

Seer qualijck ende tot grooten ondienst van de Compagnie heeft men om
trent de ƒ9000 in syde coussens besteet; de Compagnie sal haer uytgeleyde ’. 
geit daervoor niet crygen,ende in eenigejaren connen die nietvertiertworden;
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sijn gantsch ondienstich, soo cort ende engh dat niet als jongens daermede 
gedient connen worden, ende, gelijck U. E. gesien heeft, seer gepleckt ende 
eenighe met gaten ende andere halfsleten waeren. Van hier is geen ordre 
gegeven om één paer te coopen, ende ons worter 1578 paer met Batavia 
gesonden.

De getwerende syde valt mede heel slecht, wreet van syde ende te hart ge- 
drayt, de coleur gantsch droevich, ende ’t wit offgetaent ende beroockt waert. 
Wy hadden de meeste pertye witte geeyscht, ende dese pertye van 19 picol, 
met Batavia becomen, is al coleur ende weynich witte, soo dat die onder ons 
volck sullen moeten slyten, ende wort weynich vercocht.

De fyne gecoleurde poyl syde, daervan 48 catti tot een monster becomen 
hebben, valt extraordinary schoon; cost 130 tayl; meyne datgroote quantité 
met treffelijcke avance in Japan gesleten souw werden ; 3 picol sal voor Bata
via jaerlijcx van noode sijn.

De 63 catty rouwe poyl, tot een monster gesonden, costende 155 tayl, is 
hier niet begeert; voor Batavia noch Nederlant dient geen gesonden: in Japan 
sal goede avance geven.

De 267 catti geele rouwe syde, costende 135 tayl ’t picol, moet men niet 
coopen, soo lange goede witte rouwe syde te becomen is; vvert in Japan mede 
veel vertiert, maer geit wel 3, 5 ende 4 tayl min als d’ordinari syde, ende noch 
met minder aftreek.

De cangans is d’heer Nuyts van opinie dat tot seer sivilen pryse sijn inge- 
cocht; costen van 3 tot 5-J maes; de maes is ruym 7 stuyvers, soodat de pertye 
van omtrent 8000 picols op 30 stuyvers ’t stuck door een comt te staen, dat 

/ (o H V ons ^*er schiJnt *-e wesen.Xpenige sijnder onder die haer geit waert sijn, maer 
de rouwe niet. Op de custé Choromandel sijn voor desen eenige gemaeckt 
die niet boven 5a6 stuyvers quamen te staen, ende sijn soo goet als dese, die 
de minste 15 a 16 stuyvers costen. Sendtderhalven geen rouwe cangans, ende 
draecht sorge dat in toecomende beter als nu gedaen is gesorteert worden, 
ende niet soo confuselijck slechte ende goede sonder distinctie van prijs in 
de cassen gepackt ende herrewaerts gesonden worden. De Compagnie ge
schiet daer ondienst aen.

De 60 picol poyersuycker, a 2{ reael ’t picol gecocht, valt wat bruyn ende 
seer vochtich; dese suyckeren sijn in vlees- ende speckvaten overgestort ende 
sijn de vaten niet wel uutgebrant, soodat seer vochtich van de peeckel uyt- 
geslagen sijn, waerdoor de suyckeren bruyn, gans ongesien ende nadt sijn 
geworden. Niet als in drooge fustagie moeten de suyckeren gepackt worden, 
off beter in de canassers gelaten.

De geconfyte gember is redelijck ende de sieroop blanck; cost 4 tayl ’t 
picol, doch moeten de dauwen wel grooter, malsser ende beter gevoet sijn.
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Pf
Die de Portugiesen van Canton brengen, valt veel schoonden Van de beste 
dient ons gesonden, al sou men 5 ende 6 tayl voor ’t picol betalen.

De slechte armosijntjes voor Timor is goede sorteringhe; costen 5 maes 
yder, dat teveel is; behoorden voor 3-J maes ten hoochsten gécocht te werden.

De gouwe laeckenen, satynen, fluwelen, damasten chauls heeft U. E. sel- 
ver gesien; sijn slecht ende dier. Stoffen gelijck de Portugiesen van Maccauw 
brengen, dienen geprocureert ende herwaerts gesonden om voordeel te doen.

Camelotten noch velpen dienen geen gesonden.
Wat aengaet de monsters van sydewaren met ditto Batavia in seker casse 

n°. ... V.O.C.x) ontvangen, daervan de contramonsters by ’t comptoir Te> 
ouhan gehouden sijn, hebben alhier nagesien ende aen verscheyden gethoont, 
ende hebben goetgevonden ’t naervolgende daerop t’advyseren.

’t Stuck satijn met gout doorwrocht, dat in factura kuntovan genaemtwort, 
is niet meer als 6J realen waerdich, ende tot dien prijs souden wel 20 stucx 
jaerlijcx begeren; maer tot 9 realen (gelijck d’heer Nuyts adviseert daervoor 
geeyscht wort) sal U. E. ons geen senden ; sal hier geen 12 realen halen.

Breede geele damasten, die genaemt werden souvarintovan, sijn te dier; 
a 5 realen 'tstuck te becomen sijnde, souden eenige weynige gesonden mo
gen worden ; voor 7 ende 8 realen is boven de waerde ende begeeren geen.

Ocking ofte keepepangh, daer 2\ a 2\ [realen] ’t stuck voor begeeren, sijn 
hier niet dienstich, al waer ’t oock voor een reael ende minder. Naer ons 
hier geseyt wort, connen die noch min gecocht worden.

Breede pelings, genaemt cheouking, souden wel 3 a 4 corgie begeeren, a 6 
realen ’t stuck te becomende sijnde; voor 7 realen souden ons niet ontstaen.

De swarte gefigureerde groftgreynen, gouron genaempt, is een heel slechte 
stoff. Daer wort 7 realen in China voor geeyscht; souden hier geen 4-J realen 
halen ; dienen naer Japan noch hier niet gesonden.

Swart gebeelt satijn, phonasoun genaemt, daer 6|- reael voor ’t stuck be
geren, mogen wel 20 picols gesonden worden als tegen 5 ende 5-g- reael te be
comen sijn; hooger niet.

Swart satijn met figuren gewrocht, sevapesy genaempt, is een sorteringh 
voor Japan; hier noch voor ’tpatria niet dienstich. Tegen 16 realen *t stuck, 
ende hooger niet, can daer voor Japan geen quaet aen gedaen worden.

Eouatouans sijn gefigureerde diergelijcke; sijn hier uut de Chineese joncq 
tegen 3-J ende 4 realen ’t stuck gecocht; behoorde niet hooger als 2-J- ende 
2-J realen in Teyouhan ingecocht te worden. Voor cleding van ons volck eys- 
schen 600 stucx.

Chiambintoangh sijn gebloemde chauls, seer goet van syde. Tegen 4 ende

*) In liet hs. staan deze letters in monogramvorrn. Het cijfer vóór hot monogram is niet 
ingevuld.
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4|- reael ’tstuckte becomen sijnde, gelijck de monsters costen, mogen wel 
eenige gesonden worden, maer 6 realen gelijck, geadviseert wort daervoor in 
toecomende sou moeten betaelt worden, is boven haerwaerden, ende dienen 
dan geen off weynich gesonden.

Geheelde armosijnen off kimavoytouangs ten pryse van 2\ reael ’t stuck te 
becomen sijnde, begeeren wel goede pertye; reael, gelijck daervoor ge- 
eyscht wort, loopen wat hooch; evenwel niet min te becomen sijnde, mach 
men ons wel 100 picols toeschicken.

Met de jachten Slooten, Diemen, Wieringen ende Batavia gaet een cargasoen 
bestaende in verscheyde geeyschte nootlicheden, eenige coopmanschappen 
ende ƒ150.000 in comptanten, alles bedragende, gelijck per nevensgaende 
factura blijckt, ter somme van ƒ

De coopmanschappen in de voorsz. jachten geladen sijn : 1945 picol Jam
bische peper, 170 picol sandelhout, 100 picol loot, 5146 ® oliphantstanden, 
welcke naer prijscourant in China ofte Teyouhan niet min behooren te ren
deren als ongeveer

De comptanten met ditto jachten gaende sijn: 40.000 realen in 
specie, 20.000 rijcxdaelders, t’ samen de somma van . . . 60.000 realen.

Somma monteert dit capitael dat tot opcoop van Chinese waren 
per dese jachten sijn sendende .

Volgens dese onse memorie bedraecht den eysch van coopmanschappen 
tot den inlantschen handel van India

Item de syde stoffen tot cleedingh van 't volck, mitsgaders eenige 
sydewaren tot monsters, sullen ongeveer beloopen
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38.000 realen.
i

n . . 98.000 realen.

40.000 realen.

5.000 realen. 
45.000 realen.

’tResterende capitael, sijnde 53.000 realen, sal men voor Nederlantin naer- 
volgende coopmanschappen, te becomen sijnde, trachten t’imployeeren, na
men tlijck:

4500 off 5000 picol schoone witte droge poyersuycker, sal ongeveer be
dragen ....................................................

300 picol Cantonse geconfyte gember
300 picol radicx China van Canton, off by gebreck van dien van de beste

1.500 realen.
600 picol galiga, die met den radicx gemeen ende onder den anderen ge- 

mengt gescheept dient..........................
600 picol spieauter compt ongeveer .
Aen fijn schoon porceleyn begeeren wel in de naervolgende sorteringe be- 

steet 10.000 realen, te weten :
600 stucx heele schootels, 4.000 stucx halve ditto, 6.000 stucx J part
*) Niet ingevuld.

12.000 realen.
2.000 realen.; u. r■■

■ die in Chincheu te becomen is

19 1.500 realen.
: & 3.000 realen,

r
!

i

f *



.
7
,
i

Memorie, 24 April 1629. 507

ditto, 8.000 stucx \ ditto, 30.000 stucx pieringen als boterschotels, 15.000 
fruytschalen, 10.000 stucx camcelscoppen met opstaende canten, 1.000 stucx 
clapmutsen, 2.000 stucx ditto, 10.000 stucx chauchierkens off 6.000 stucx 
halve fruytschalen, goede pertye cloecke theecopkens, item eenige andere 
goede sorteringh; alleen begeeren geen pimpels .... 10.000 realen.

Aen sydewaren, te weten alderhande coleuren armosynen, item geheelde 
schoone witte sattynen, damasten met groote bloemen, te weten 5 a 6 stucx 
van een coleur ende een bloem; voorder eenige andere fraycheyt omtrent 
12 a 15000 realen incoops

In China valt groote quantité salpeter redelijcx coops, maer na verstaen 
mach daer niet uutgevoert worden; byaldien iets daerin te doen waere ende 
dat goede pertye onder den duym condet becomen, de Compagnie soude 
daeraen grooten dienst geschieden. De prijs in China, soo gesevt wort, is 
4 realen ’tpicol gerafineert, sijnde niet meer als de ongerafineerde opdecuste 
Choromandel gecochtwort. Byaldien dese resterende 11.000 realen ofte meer 
daerin geemployeert connen worden, sal ons aengenaem sijn; wert nu in 
’t patria ƒ 1 t’ pont vercocht; ende byaldien, nadat alle behoorlijcke devoiren 
sullen sijn gedaen, geen salpeter te becomen is, sal U. E. gemelte 11000 realen 
in goet Chinees gout besteden; item begeren oock wel 2 a 3000 in oprechte 
rabarber, muscus ende andere drogen besteet, daer U. E. oordeelen proffijt 
aen te sijn

)

12.000 realen.
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11.000 realen.
98.000 realen.

De Portugiesen brengen van Maccauw geconfyte radicx China, daer op de 
custe van India veel vrage na is, ende in Persia wert die tegen silver opge
wogen; te becomen sijnde mach U. E. wel 5 a 6 picol tot een preuve senden, 
maer most exquis schoon, groote dauwen, wel ende mals geconfijt sijn.

Soo lange ’t cappitael dus sober is ende dat geen meerder middel na Te> 
ouhan connen beschicken, vinden wy oock niet geraden, dat U. E. eenich 
geit aen rouwe syde voor Nederlant incoopt, alsoo de Compagnie vry meer 
proffijt ende voordeel op de geeysch te waren als aen syde sal behalen; boven 
28 stuyvers ’t l? comptant is de jongste overgecomen Chineesche zyde niet 
vercocht, dat qualijck 1 cent advance geeft, daer ter contrarie de retouren 
die per desen sijn eysschende 3, 4 ende meer van een sullen renderen. Compt 
derhalven onse ordre naer; de Compagnie sal daeraen dienst geschieden; 
maer byaldien eenighe rouwe zyde op u aencomste in Teyouhan uut China 
gebracht was, off naderhant verscheen, sal deselve niet terugge dienen ge
souden te worden, maer soo goede coop gecocht als eenichsints doenelijck 
sy, met waerschouwinge dat geen syde in Teyouhan brengen voor en al eer 
die ontbiet, opdat den toevoer van de waren die sijn eysschende, des te opu- 
lenter werde.
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Naer onse calculatie heeft de Generaele Compagnie in Japan een capitael 
omtrent 10 tonnen gouts, daeronder begrepen ƒ45.000 in cooper tegen 

laken verruylt, dat t’syner tijt herwaerts verwachten, soodat in Japan resteert 
ƒ955.000, daervan wy hoopen op u aencomste goede pertye in Tevouhan 
sult vinden, ende dat de reste t’syner tijt mede volgen sal. Soosijnde, ’twelck 
Godt geve, ende dat voorts alles buyten quaestie ende molestie is in Japan, 
souden wy verstaen, dat U. E. van gemelte ƒ955.000 wederom voor Japan 
in rouwe syde ende andere proffijt gevende waren volgens d’advysen ende 
memorien, die U. E. aldaer vinden sult, employeert en derwaerts sondt de 
weerde van ƒ600.000. De resteerende ƒ355.000 sal U. E. in goet Chinees 
gout oversetten ende ons herrewaerts aen beschicken, alsoo wy vertrouwen 
’tgout voor de Compagnie wel een van de proffitabelste retouren sy. Niet 
min als 70 a 80 percento sal daer in Suratte ende Choromandel op worden 
geadvanceert; naer verstaen wort ’t goudt aldaer tegen 7,1\ ende ten uutter- 
sten 8 ’t gewicht goudt voor silver gecocht.

Maer byaldien den handel in Japan sonder moleste niet soude cunnen con
tinueren, off wel dat ons Japan geheel ontseyt wierd, gelijck sulcx wel conde 
gebeuren ende aen de Spangniaerden gedaen is, sy U. E. gerecommandeert 
van ’t capitael, dat van Japan in Teyouhan verhoopt wort, te besteden voor 
Nederlant 80 a 100.000 realen in goede rouwe Chinese zyde, ende ’t restant 
in goet Chinees gout voor Batavia.

In Canton, na ons hier van de Portugiesen geinformeert hebben, geit de 
beste rouwe syde 140 a 150 realen ’t picol, ende oock 160 als die schaers is, 
dat is omtrent van 115 a 120 tayl 't picol. Dierder behoort die in Teyouhan 
nietingecocht te werden, maer wel eer beter coop, alsoo de syde van Canton 
schoonder ende beter valt als die uut de rivier van Chincheu compt. ’t Gout 
coopen de Portugiesen in Canton de 10 tayl, dat ruym 13-J reael swaerte is, 
voor 110 a 115 realen, per advijs.

De comptoir- ende logieboecken van Teyouhan worden in goede forme 
gehouden. Laet die soo vervolgen, ende versorcht dat ons die van jaer tot jaer 
gesonden ende op 12 maenden geslooten worden.

Op u aencomste in Teyouhan sal U. E. alle des Compagnies effecten al
daer overnemen ende daervan reecqueninge houden, gelijck mede van d’in
geladen cargasoenen, per dese vloote gaende. Sooveel rijs ende andere noot- 
Iicheden hebben doen schepen als de jachten hebben connen bergen. Aen 
den eysch van den heer Nuyts gebreeckt noch vry veel; met de naeste gele- 
gentheyt, dat hopen cort na desen sal wesen, sullen alles supleren. Onder- 
tusschen twijffelen niet U. E. sullen mettet jegenwoordige ende ’t geen noch 
Teyouhan resteert, ’t volgende secours gevoechelijck connen inwachten. Wy 
hadden wel gewenscht, Teyouhan met meer Nederlants lont te connen
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Van 2 cassen, die ons hier resteren, hebben een in dese jachten geladen. U. E. 
sy verdacht, dat de Hollantse lont wel gemesnagieert wordt, opdat in tijtvan 
noot niet verlegen valt. Soo haest de schepen van ’tpatriaverschynen, sullen 
U. E. beter provideren. ,

In factura hebben ’t comptoir Teyouhan belast voor 111-J- realen/aen ’t 
volck van de verongeluckte joncque Walcheren (over Siam gecomen) ver- 
streckt, gelijck per nevensgaende notitie blijckt. U. E. sartgenerael daervoor 
crediteren ende een yder op sijn reecqueninge belasten. Dito persoonen sijn 
alt’samen op ’t schip Mauritius, tegenwoordich in de stxaete Sunda; sullen 
met de naeste gelegentheyt naer Teyouhan keeren.

D’heer Nuyts adviseert ons, uyt sijn eygen middelen voor de Compagnie 
in Teyouhan verschooten te hebben 1876| realen, met 17 rijcxdaelders, in 
seker geltkiste, van Batavia becomen, te cort bevonden, welcke penningen ons 
ordonneert alhier in spetie aen den ontfanger Maseyck uut te keeren; hoe 
dit verschooten is, connen niet wel weten. Tot naerder bescheyt hebben de 
betalinghe gediffereert; de 17 rijcxdaelders sal U. E. in reeckeninge passeren 
ende affschryven laten, maer in de vergoedinghe van de 1876-| realen sal U. 
E. niet treden ende de betalinge van dien herwaerts renvoyeren.

Hiernevens gaet extract uut de generale negotieboecken van India, daerby 
U. E. sien sal den Raet in Teyouhan belast sijn tersommevan ƒ107.164— 17 
over de syde ende ’t silver welcke gemelte raden uyt Compagnies packhuysen 
aen Jaffioye, capiteyn van de Japanse jonquen hebben, ter hantgestelt, ’twelck 
U. E. diene per memorie ende advijs.

In ’t Casteel Batavia, ady 24cn April anno 1629.
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144. _ TEYOUHAN.
AEN D’ IIEER PI ETER NUYTS PER DE JACHTEN SLOOTEN, DIEMEN, 

WIERINQEN ENDE BATAVIA, 24 APRIL 1629. .v -
Alsoo wy ten dienste ende welstant van de Generale Compagnie met advijs 

van onsen Raede goetgevonden hebben met de jachten Slooten, Diemen, Wie- 
ringen ende Batavia als gouverneur over Compagnies fort ende den omme- 
slach in Teyouhan en op de custe van China derrewaerts te senden den E. 
Hans Putmans, ende U. E. herrewaerts t’ontbieden, sal U. E. gemelten gou
verneur Putmans op sijn aencomste ’t gouvernement aldaer cederen, behoo- 
relijck transport van alle des Compagnies middelen, onder U. E. directie 
staende, in syne handen overleveren, achtervolgende d’expresse commissie 
hem daertoe verleent, ende sal U. E. sich met ’t eerste schip ofte schepen die 
van Teyouhan na Batavia sullen vertrecken als overhooft van deselve herre-
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waerts transporteren, mits U ondertusschen ten dienste van de Compagnie 
gebruycken latende, sooals d’gouverneur Putmans ende den Raet goetvinden 
sullen. Wy recommanderen ende bevelen U. E., dese onse ordre promptelijck 
ende sonder exceptie alsoo naer te comen ende desen uwen verlosser van 
alles behoorlijck informatie ende kennisse van saecken wegen des Compag
nies stant ende haer gelegentheyt in Teyouhan ende op de custe van China 
te geven, opdat alles met des te beter fondament ten besten van de Compag
nie mach werden gedirigeert.

Met ’t jacht Batavia ende dejoncke Nassou sijn d’uwe van 26 October 
1628 ende 4 Februar)r passato den 26 November ende den 4 Marty daeraen- 
volgende wel geworden, daerop U. E. de nevensgaende memorie, die wy goet- 
gevonden hebben d’heer Hans Putmans tot sijn instructie mede te geven, in 
antwoordt dienen sal; ons totdeselvereferende, sullen U. E. in debewaringhe 
des Alderhoochsten bevelen ende met d’eerstcomende schepen herrewarts 
verwachten.

In ’t Casteel Battavia, ady 24en April 1629.

145. — TEYOUHAN.
AEN DJ OVERHOOFFDEN VAN DE JACHTEN TEXEL, DOMBVRGH en 

ABNEMUYDEN, 24 APRIL 1629.

’t Heeft ons op ’t hoochste mishaecht te verstaen de jachten Texel, Doui- 
burch ende Arnemuyden in Teyouhan soo vruchteloos sonder eenigen dienst 
te doen opgehouden sijn geworden, temeer ons noch by brieven off eenige 
andere bescheyden blijekt de redenen van dien; overgrooten ondienst geschiet 
de Compagnie, ende ghylieden sult ’t selve mede te verantwoorden hebben, 
immers soo d’heer Gouverneur tot beter employ van gemelte schepen niet 
heeft cunnen resolveren, had ghylieden volgens u offitie behooren te quyten 
ende den Gouverneur t’ uwer ontlastinghe aen te spreken ende voor te dragen 
dat daer behoorde andere ordre in te stellen, opdat soo schoone schepen, 
volck ende provisien niet vruchteloos bleven in Teyouhan consumeren, soo 
souden wy gesien hebben, dat U. E. den dienst van de Compagnie eenich- 
sints ter herte gingh. Wy sijn om schepen ende volck uuttermaten verlegen 
ende cunnen de behoorlijeke provisien bij gebreck van dien voor Teyouhan 
niet bestellen. Wy sien wel dat ghylieden een grooten eysch van vivres ende 
scheepsbehoeften sijt versoeckende, maer beter waere geweest dat met den 
anderen onderleyt haddet ende selver daerom herwaerts gecomen waert. Wy 
en cunnen nietdeneken wat overleg daer sy, [dat] soo diffencibele jachten noch
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tot affbreuck van de vyant noch tot bevorderinghe van den handel aldaer off 
ten minsten herrewaertsgesondensijn. Wy sullen t’syner tijtuwe verantwoor- 
dinghe hierop verwachten, ende willen U. 1. ondertusschen recommanderen 
ende bevelen, in toecomende den dienst van de Compagnie, voor sooveel U 
aengaet, beter te behertigen, ende blijft den Almogende in genade bevolen.

In ’t Gasteel Battavia, ady 24cn April anno 1629.

146. — TEYOUHAN.
AEN DEN PREDICANT CANDIDIUS PER DE JACHTEN SLOOTEN, DIEMEB, 

WIERIEQEN ENDE BATAVIA, 24 APRIL 1629.

Eerwaarde Heere. Twee missiven hebben van U. E. ontvangen, gedateert 
20 Augusty 1628 ende 4 February anno 1629, welcke ons sonderlingh aen- 
genaem sijn. Wy hebben daerdoor verstaen hoe de groote brutaliteyt seer 
qualijck van de Zinckanders verdryven cost, ende dat in de voortplantinghe 
van de Christelijcke religie onder dese rouwe ende onbesnedene menschen 
door verscheyde beletselen verhindert wierd, doch evenwel door gedurigen 
arrebeyt veele de gebeden ende principaele vraechstucken geleert hadde; de 
beletselen die van onser zyde gecomen sijn, hoopen wy door toedoen van den 
Gouverneur Putmans in ’t aenstaende geweert sullen worden. Wat isser dat 
een goeden yver door de genade Godts niet vermach? derhalven recomman
deren U. E. in sijn begonnen werek ende goede yver niet te verflauwen. De 
Gouverneur Putmans, daer dese mede gaet, hebben wy ten hoochsten gere- 
commandeert U. E. in alles t’assisteren; vertrouwen oock dat het met vol- 
comen genoegen geschieden sal. Tot een medehulper in de dienst Godts, ende 
niet omme in U. E. plaetse te treden, gaet met sijn E. Robertus Junius. ’t Sal 
ons bedroeven soo U. E. ’t goede begonnen werek nalaet, omme de mensche- 
lijcke passie ende genegentheyt vol te doen; ’t ware beter dat noyt van syne 
geboortplaetse waere vertrocken, dan dat sonder merekelijeke vrucht van 
synen arrebeyt naer te laten, weder derrewaerts keere. De Japonders, dat im
mers mede rouwe, brutale menschen sijn, hebben haer persoonnagie met dese 
Zinckanders alsoo weten te spelen, dat tusschen ons ende de Japonse natie 
groote questie geresen is ende apparent de Compagnie excessive groote scha
de lyden sal, ende ’t schijnt dat d’onse bycans geen hoope hebben iet vrucht- 
baerlijcks te verrichten. Recommanderen U. E. in sijn begonnen werek te 
volharden met goede leeringe, verstant, discretie ende vriendelijeken omme- 
ganek alsoo te arbeyden, dat voorsz. brutale menschen tot de Christelijcke 
religie worden gebracht, ’t quaet door de Japonders gedaen affgekeert, ende
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des Compagnies dienst gevordert. D’Almogende Godt wil daertoe sijn segen 
verleenen, in wiens bescherminge wy U. E. bevelen.

In ’t Casteel Batavia, ady 24cn April anno 1629.

147. — TEYOUHAN.
AEN RUYBRECHT MYTENS PER ’T JACHT SLOOTEN, 24 APRIL 1629.

Wy hebben d’ heer Putmans, die met dese vloote voor Gouverneur naer 
Teyouhan gaet, u versoeck wegen syne verlossinghe te kennen gegeven, ende 
met eenen gelast, byaldien daer alsnoch by persisteert, u versoeck toestaen 
sal, soo den dienst van de Compagnie sulcx eenichsints gedoocht. Ghy sult 
U derhalven aen gemelten Gouverneur adresseren ende u resolutie te kennen 
geven, ende byaldien genegen sijt aldaer noch voor een tijt te continueren 
ende u huysvrou by U t* ontbieden, sullen ordre geven dat met d’ eerste ge- 
legentheyt na Teyouhan bij U come, U. E. voorts recommanderende den 
dienst van de Compagnie na vermogen te behartigen ende goede sorge voor 
’tfort ende guarnisoen in Teyouhan, voor sooveel U aengaet, te dragen.

In ’t Casteel Batavia, ady 24 April 1629.

148. — TEYOUHAN.
AEN HENDRICK CLOET PER ’t JACHT SLOOTEN, 24 APRIL 1629.

Wy hebben d’ heer Putmans, met dese vloote als Gouverneur naer Teyhouan 
gaende, U versoeck, aen ons gedaen, te kennen gegeven ende met eenen ge- 
recommandeert t’ syner aencomste aldaer op u persoon ende comportement 
te letten, omme U na merite alsulcken verbeteringe ende qualité toe te leggen 
als de tijt ende gelegentheyt sal toelaten. Ghy sult U dienvolgende aen ge
melten heer Gouverneur adresseren ende u saecken te kennen geven, U voorts 
recommanderende soo in den dienst van de Compagnie te comporteren, dat 
sich een goede verbeteringe ende qualité waerdich maeckt, dat ons t’syner 
tijt aengenaem sal sijn te vernemen, ende sijt den Almogenden bevolen.

In ’t Casteel Batavia, ady 24cn April anno 1629.
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149. — ORDRE
VOOR D’HEER GOUVERNEUR HANS PUTMANS ENDE DEN RAET VOOR DE 

JACHTEN SLOOTEN, DIEMEN, WIERINGEN ENDE BATAVIA, GAENDE 
VAN HIER NAER TEYOUIIAN, 24 APRIL 1629.

Van hier sult ghylieden in den name Godes op morgen onder seyl gaen 
ende uwe reyse op alderspoedichste naer Teyouhan bevoorderen sonder 
onderwegen eenige plaetsen aen te doen, ten waere den hoochdringende 
noot anders vereyschte, alsoo d’onse op de custe van China by lange tar- 
dance deser vloot wellicht in groot gebreck van verscheyden nootlicheden, 
ende principalijck rijs, souden mogen commen te vervallen. Sult derhalven 
uwen cours stellen van hier naer de strate Balimban, van daer voorts by 
Oosten Linga na Poulo Timon, na Poulo Condor, vandaer naer de custe van 
Cambodja, ende soo voort naer de custe van Chiampa binnen de droochte 
van Parcel, tusschen Pulo Cecir de Mar ende Poulo Cecir de Terra na Poulo 
Caton, van daer naer ’t eylant Aynam ende soo voorts langs de custe van 
China op St. Juan in ’t vaerwater van Maccauw tot Teyouhan. Om die van 
Maccauw in naebedencken ende vreese te stellen, sal U. E. met de vloote soo 
weer en wint toelaet, Maccauw in ’tgesicht voorby loopen ende den vyant in 
passant sooveel affbreuck doen als sonder verleth van tijt geschieden can.

Op de custe van China gecomen sijnde, sult gestadich wel op u hoede 
ende slachvaerdich sijn, opdat U door de rovers ende andere vyanden geen 
ongeval overcome.

Onderwegen eenige Spangiaerden, Portugiesen, die van Macasser ende 
alle andere onse vyanden bejegenende, sult alle mogelijcke afbreuck doen, 
in u gewelt sien te becomen, haere goederen onder behoorlijcke inventaris 
overnemen, ’t vaertuych daermede verlegen sijt, vernielen ende verbranden 
ende ’t volck in goede versekeringe bewaren.

D’ heer Gouverneur Hans Putmans wert ’t commandement over dese vloote 
bevolen, ende sal dienvolgende de vlagge van de groote stenghe van 'tjacht 
daer sijn E. is op varende, gevoert werden, daerna een yder sich heeft te re
guleren.

In ’t Casteel Battavia, ady 24 April 1629.
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150. — CHOROMANDEL.

AEN D’HEER MARTEN YSBRANTSZ. PER ’T WAPEN VAN HOOREN, 12 MEI 1629.

Tsedert, onse jongste met de jachten de Niëuwicheyt ende Engelse Swa- 
luwe geschreven, hebben wy verscheyden missiven van U. E. ontvangen, te 
weten van 21 July 1628 per ’t jacht Wieringen, 30 ditto per de Kemp heien, 24
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Choromandel, 12 Mei 1629.

ende 25en September per de Nieuwicheyt ende Leeuwinne, twee van den 3en 
December per Schiedam, twee van 5cn February per ’t Wapen van Hoor en, 
waerdoor verstaen hebben wat in die quartieren passeert. De bevindinghe 
van de cargasoenen, met voorsz. schepen ontfangen, ende wat de dienst van 
de Compagnie voorder vereyscht, wert nevens dese door d’heer van Diemen 
geadviseert, daertoe ons gedragen. U.E. sal d’ordre naercomen voor sooveel 
ten besten dienst van de Compagnie doenelijck is, ende ons met alle gelegen t- 
heyt condt doen watter passeert.

Door missive van de coopluyden van Masilipatan geschreven, hebben ver
staen, hoe de gouverneur ofte pachter van Masilipatam onse handel meer 
ende meer verhindert ende beswaert, ende dat boven de 16.000 pagoden, van 
outs uutstaende, weder opnieus 30.000 pagoden resteerde onder handen van 
Lingena.Ramana ende Coutour, daer niet van becomen sullen, tensy de gou
verneur met gewelt gedrongen worde 't uytstaende te doen betalen. Hebben 
oock gesien dat U. E. gesint was geweest sich niet te verhaesten, omme vol
gens onse ordre des Compagnies volck ende goederen van Masilipatam te 
lichten ende den gouverneur met gewelt te dringen de groote uutstaende 
schulden ende afgedrongen penningen te doen betalen, ten aensien gissinge 
maeckte dat het retour van de Mooren, welck in February, Meert ende April 
1629 in Masilipatnam wïerd verwacht, qualijck sooveel importeren soude als 
de Compagnie in Masilipatnam uutstaende heeft, doch dat eyndelijck geresol- 
veert ende de cooplieden tot Masilipatnam geordonneert hadde (omme van 
d’Engelse niet geprevenieert te werden ende in geen voorder achterstal te 
geraken) des Compagnies volck ende goederen van Masilipatam te lichten 
ende de Moorsche schepen in arrest te nemen; ’t voordere gevolch verwach
ten te verstaen. Wy houden wel gedaen te wesen dat U. E. volgens onse ordre 
voorgenomen heeft, ’t gewelt ende overlast van den Moorschen gouverneur 
met gewelt af te keeren, omme de groote uutstaende schulden enderedelijcke 
vryheyt in den handel te becomen. Verhoopen dat d’onse daerover geen 
molestie in Suratte sullen lyden, ende al waer ’t oock soo, dat het de Groote 
Mogol ende de coninck van Golconda dienaengaende eens waren, meenen 
wy dat het voor de Compagnie noch beter wesen soude haer cappitalen in te 
trecken ende beyde dese plaetsen te verlaten, dan d’extraordinarie groote 
overlast van Masilipatam te gedogen, alsoo apparent is, gelijck ons door den 
E. van Hazel van Suratte geadviseert wort, dat de gouverneur van Suratte de 
maniere van Masilipatam volgen soude, in welcken gevalle de Compagnie 
geen voordeel in Masilipatam noch Zuratte soude connen doen, maer voor 
de Mooren moeten varen. Niettegenstaende ’t redres in een quade tijt by der 
hant schijnt genomen te wesen, verhopen evenwel dat het door U. E. met goet 
beleyt ende discretie tot een goet eynde sal werden gebracht. Hierover re-
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commanderen ende bevelen U. E. andermael volgens onse voorgaende ordre 
voort te varen, in sulcker vougen ende manieren als bevinden sal den besten 
dienst van de Compagnie te vereysschen. Al wat wy doen is al om de meeste 
eere ende ’t meeste proffijt voor de Compagnie te genieten; derhalven sultde 
saecke daerna schicken ende ons wijtloopich adviseren watter passeert.

’t Is ons leet dat het schip de Cameel ende Jager soo lange injArracan 
opgehouden sijn. Meerder discretie hadde Marinus Louyssen toevertrout. 
Soo by hem eenige consideratie ware geweest, soude hy wel hebben connen 
affmeten, soo niet in tijts met de Cameel vol rijs in Batavia, de Moluccos, 
Amboyna ende Banda arriveerde, dat het des Compagnies vofck naderhant 
niet soude connen helpen; derhalven dat het veel beter waere, dat tydelijck 
met de Cameel ende Jager ledich van Arracan waere vertrocken ende andere 
dienst gesocht hadde te doen. Alsoo wel gissinge maeckten, dat U. E. om 
schepen verlegen wesen soude, sijn wij genegen geweest in ’t eerste van ’t 
mousson besending naer Choromandel te doen, maer door gebreck van dien- 
stighe schepen hebben ’t niet te wege connen brengen. Soo haest ’t Wapen 
van Hoore?i bequamen, hebben ’tselve doen lossen, kielhalen ende op ’talder- 
spoedichste wederomme vaerdich doen maken ende sijn ’tselve U. E. alsnu 
toesendende, met ordre dat eerst Négepatnam aendoe omme de salpeter ende 
deden, aldaer gereet synde, inne te nemen. Recommanderen U. E. dit schip 
op ’t alderspoedichste weder herwaerts te senden, volladen in ’t geheel ofte 
ten deele met sulcke goederen als eerst becomen can. ’t Nodichste, dat voor
eerst van doen sullen hebben, sal de retouren voor Nederlant wesen, insonder- 
heyt de salpeter, Guinees linnen, indigo ende de geyschte witte fynedoecken. 
De salpeter sal eerst in de schepen gescheept ende tot ballast over de vloot ver
deelt dienen, ende alsoo de vloote niet later dan omtrent halff Octobervan 
Batavia naar ’tvaderlant vertrecken sal, is ’t nodich dat U. E. ons op ’t alder
spoedichste sooveel salpeter toesende als doenelijck is. Al hebben d’andere 
Nederlantse waren soo grooten haest niet, dienen evenwel in September hier 
te wesen, off sullen een jaer over moeten blyven; derhalven laet niet tijdtlijck 
af te senden al wat senden cont: de Compagnie sal daeraen dienst geschieden.

Per nevensgaende missiven van deheeren Bewinthebberen, jongst becomen 
met de schepen TJiolen ende ’t Wapen van Rotterdam, sal U. E. sien hoe seer 
gerecommandeert wort den opcoop van groote partye salpeter, ende hoe die 
tot 100 ende meer ’t cento geresen is, vermits van Oosten geene in Nederlant 
conden comen; derhalve bevelen U. E. extraordinarie groote naersticheyt 
te doen, omme ons op ’t alderspoedichste soo groote partye gerafineerde 
salpeter toe te senden als doenlijck is. Soo haest de Cameel hier becomen, 
sullen U. E. ’t selve schip ofte een ander weder toesenden, opdat het daer aen 
geen scheepen gebreecke.
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Met dese nevensgaende gaet ordre aen den directeur van Hazel, dat mede 
trachtesoo groote pertye gerafineerde salpeter op voorraet te versamelen als 
becomen can; ende alsoo gissinghe maken dat daer naer ’t vertreck van de 
vloote weynich cappitael overschieten sal, hebben sijn E. bevolen pertye geit 
op U. E. te trecken, ofte soo daertoe geen gelegentheyt becomen can, dat 
dan wederomme eenich geit op intresse neme, voor sooveele tot opcoop van 
salpeter nodich zy. U. E. sal dese onse missive metten eersten op ’t alderse- 
kerste naer Suratte senden ende den directeur van Hazel metsulcke peilingen 
assisteren als doenelijck is/^

^an rijs sijn hier jegenwoordich
lieden kennelijck wiert, dat in openbare oorloge met den Mattaram waren, 
is ons dies te meer rijst van alle andere quartieren toegebracht, doch 35 ende 
40 realen compt de Compagnie ’t last te staen.

Soo haest U. E. verneempt dat d’ oorloge off troubelen in Bengale cesseren 
ende datter apparentie sy, omme goede pertye suyckeren tot redelijcken 
prijs te becomen, dient U. E., gelegentheyt van schepen hebbende, derwaerts 
om suycker te senden, alsoo in Persia goede pertye tot redelijcken pryse 
vercoopen connen.

’t Is ons lieff dat U. E. geordonneert heeft dat alle des Compagnies volck 
van Arracan na Paliacatte vertrecken, alsoo mede onnodich achten, datter 
eenich volck in Arracan worde gehouden.

Papendrecht ende sijn geselschap sal U. E. uut onsen name, tot antwoort op 
haer versoeck, perdoen toeseggen.

Het vaetgen cruyt dat door een Nederlander gemaeckt is, bevalt hier wel 
ende wort door onsen constabel geoordeelt beter te wesen, dan ’tgeene door 
de swarten gemaakt is. Het monsterken van de salpeter is uitnemende schoon; 
condt alles soowel geraffineert werden, de Compagnie soude daeraen goeden 
dienst geschieden.

In geenderley manieren sal U. E. gedogen, dat de schepen tot Paliacatte 
thuys hoorende ofte derwaerts gedestineertsijnde, door d’Engelschen aenge- 
haelt ende tot Arrimagon gebracht werden, ’t Is een gantsch quaet, offenciff 
ende onvriendelijck voornemen; weest daertegen met sulcke middelen als 
’t recht ende de dienst van de Compagnie soude mogen vereysschen.

De kerckeraden alhier hebben ons te kennen gegeven hoe de predicant 
lyiolineus in ’t begraven van de Christelijcke lichamen publicque gebed 
soude doen, directelijck tegen d’ordre ende coustume van de kercke. Met 
ons advoy sal de kerckeraet Molineus bevelen dit nieuw gebruyck naer te 
laten; soo U. E. authoriteyt daertoe nodich sy sal, 't selve mede verbieden.

Bij desen wenschen U. E. geluck in den houwelijcken staet. D’ Almogende 
wil U. E. beyde zegenen. Op de goede genegentheyt die U. E. ten dienste
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ClIOROMANDEL, 12 MEI 1629. 517 Ivan deCompagniebethoont, hebben met advijs van onsen Rade goetgevonden 
U. E. andermael voor 2 jaren aen te nemen met toelegginge van ƒ250 ter 
maent, ingaende van d’expiratie van sijn jongst verbonden tijt. Recomman
deren U. E. met soo goeden yver ten dienste van de Compagnie voort te 
varen, gelijck tot noch toe gedaen heeft.

In plaetse dat de participanten eens becomen souden ’t effect van haere 
goede hoope, daer wel 25 jaren na verlangt hebben, is weder opnieus haer 
goede hoope met een extraordinarie last getraverseert. Met arrest wierden in 
Engelant noch opgehouden de drie schepen Orangie, Walcheren ende de Gou
den Leeiiw omtrent 25 tonnen gouts waerdich. Andere vier schepen: de Vrede, 
Er asmus, Woerden ende Heusden, met een cappitael van omtrent 10 tonnen 
gouts, sijn in Japan opgehouden. Daerenboven sullen noch2a3 tonnen gouts 
moeten missen van ’t capitael dat wy meenen in Teyouhan te wesen soo aen on- 
gelden als quade schulden. Noch andere drie schepen: Texel, Domburch ende 
Arnemuyden, heeft de Gouverneur Nuyts tot grooten ondienst van de Com
pagnie in Teyouhan overgehouden. Om Teyouhan te versien hebben derre- 
waerts opnieus moeten senden Slooten, Wleringen, Batavia ende Diemen, 
welcke een groote last ende beswaringe voor de Compagnie is. Hierover re
commanderen U. E. andermael, de dienst van de Compagnie in aller manieren 
soo vele te voorderen als mogelijck is, opdat dese sware lasten verwinnen 
moglien ende de perticipanten ’t effect van de lange verwachte hoope be
comen. ’t Is seker, dat in 20 jaren geen 6 ten hondert ’s jaers van haer geit 
hebben genooten.

By den inventaris van de nagelaten goederen van ReyerSaeckels,schipper 
op ’t schip de Cameel, in Arracan overleden, wort bevonden by hem laest van 
hier naer de Cust gevoert te sijn seeckere quantiteyt gout waervan ’s Heeren 
gerechticheyt niet en is betaelt, soodat ’t selve by den Raet van justitie alhier 
aengeslagen ende geconfisqueert is, namentlijcken een pacxken goudt met 
linnen overcleet, waervan ’t gewicht onbekent is; een ditto wegende 76|- rea
len swaerte gout (beyde aen U. E. geconsigneert); een ditto wegende 56^ 
realen swaerte gout, geconsigneert aen Carel Reyniersz. U. E. gelieve dese 
bovenstaende pertyen om voorsz. reden ten proffyte van de Compagnie in te 
houden, ende de name dergener die ’t selve met voorsz. schipper derwaerts 
gesonden hebben, neffens de principaele brieven daer ’t gout by geweest is, 
metten eersten over te schryven, opdat (in gevalle voor dato eenich retour 
daervoor mocht herwaerts gesonden sijn) by den Raet daerinne voorder, naer 
ordre, naer behooren mach geprocedeert werden.

De pampieren aen d’heer van Hazel hiernevensgaende, hebben openge
laten omme aldaer andermael te doen copieren ende met twee distincte pata- 
mars naer Suratte te senden; per advijs.
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i' Choromandel, 12 Mei 1629.518

U. E. gelieve aen Dirck Ment 50 ofte 100 realen van 8en te doen behan- 
digen, naer dat oordeelt dat het aen hem besteet sy, ende ’t comptoir generael 
daervoor te doen debiteren, houdende denselve naer syne merite voor ge- 
recommandeert. r-

In ’t Casteel Batavia, ady I2en May anno 1629.
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151. — SURATTE.h AEN D’HEER JAN VAN HAZEL PER ’T LANTS MAURITIUS OVER PALIACATTE,
12 MEI 1629.I Seer gaerne hebben verstaen U. E. goet arrivement met de vloote ende ge

selschap in Suratte, gelijck mede d’aencomste van Zeeburch, Bommel ende 
Weesp. Zeeburchis hier mede Godtloff wel gekeert, met een Portugies scheep- 
ken vol canneel, omtrent Cotchin verovert. In ’t laetstevan dese maent sullen 
de geheele vloote met de retouren ende naerdere advvsen van Persia ende 
Zuratte verwachten. D’ Almogende wil haer behouden geleyden. Diverse mis
siven hebben van U. E. ontvanghen, te weten twee van 20 ende 28 October over 
Masilipatam, van den 19en November per ’t Engels schip de Maria, ende een 
van den 4en December per ’t jacht Zeeburch, waerdoor de gelegentheyt van 
Compagnies affairen in Suratte verstaen hebben, ’t Is ons mede vry wat uut 
de gissinghe gegaen; meerder cappitael meenden wy datter in Suratte was. 
Verhoopen dat in ’t aenstaende gelegentheyt becomen sullen, omme Zuratte 
beter te mogen versien, ende dat daer oock beter regel ende ordre dan voor 
desen gehouden worden sal.

Een goede vloote met goet cappitael sijn van ’t vaderslant verwachtende, 
doch alsoo niet seker weten wat geit medebrengen sullen, connen U. E. als- 
noch niet verwittigen wat cappitael vermogen sullen naer Suratte ende Persia 
te senden. In May 1628 sijn van ’t vaderslant herwaerts aen vertrockcn de 
schepen Leyden, ’t Wapen van Enckhuysen, ’t Wapen van Rotterdam ende Tho- 
len. De twee laetste sijn hier wel aengecomen, maer van d’andere twee hebben 
noch geen tijdinghe. By desen sende U. E. copye van de missiven met de 
voorsz. schepen van d’E. heeren Bewinthebberen ontvangen. U. E. sal onder 
anderen daerinne sien, hoe de salpeter in ’t vaderslant geresen is tot 100 
ende meer ’t cento, ende hoe seer d’ heeren Mayores daerinne recommanderen 
dat op alle quartieren sooveel geraffineerde salpeter souden doen opcoopen 
als becomen connen; ende opdat sulcx dies te beter werde beherticht, hebben 
wy goetgevonden U. E. voorsz. copye van missive by dese expres over landt 
toe te senden, niettegenstaende vertrouwen dat volgens onse vorige ordre in 
’t opcoopen van den salpeter door U. E. niet versuymt wert. Soo U. E. tot 
opcoop van groote quantité salpeter geit quame t’ontbreken ende dat geen
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gelegentheyt becomen conde, omme op den gouverneur Marten Ysbrantsz. 
te trecken, sal U. E. in sulcken gevalle op intrest nemen sooveel geit als aen 
salpeter besteden can. Dewyle daertoe geen groot cappitael nodich is, ver- 
hoopen dat ó’interest daervan de Compagnie niet veel beswaren sal. Wy 
hebben goetgevonden t'ordonneren dese lichtinghe te doen, omdat anders 
vreesen, soo des Compagnies comptoir in Suratte niet versien waere, datseer 
veele in ’t versamelen van groote quantiteyt salpeter versuymt soude wor
den, byaldien U. E. soude moeten wachten totdat van hier geit becompt; alsoo 
seker is, dat sulcx niet voor October toecomende geschieden can. Recomman
deren ende bevelen U. E. hierinne niet te versuymen, soo groote pertye sal
peter op te doen coopen als becomen can, ende voorder te disponeren sooals 
bevinden sal den besten dienst van de Compagnie te vereysschen.

Alsnoch sijn hier dit jaer geen Chineesche joncken gekomen. Van Japan 
hebben oock geen schepen noch tydinghe becomen. ’t Schijnt dat daar ge- 
arresteert sijn de schepen Erasinus, de Vrede, Woerden ende Heusden met een 
cappitael van omtrent 10 tonnen gouts, door toedoen van sekere Japanders 
in Teyouhan handelende, als cleene discretie ende groote passie door den heer 
gouverneur Nuyts gebruyckt. Drie andere schepen: Texel, Domburck ende Ar- 
nemuyden, heeftditto Nuyts inTeyouhan opgehouden. Niettegenstaendegants 
weinich schepen hebben, sijn genootsaeckt geworden weder opniew naer Tey
ouhan te senden de jachten Sloot en, Wieringen, Diemen ende Batavia. Soo 
geen bequame schepen tijtlijck van ’t vaderslant becomen, [vreesen] wy ^dat 
soo goeden vloote naer Suratte niet sullen connen senden als nodich is^Metó V V 
de voorsz. jachten hebben wy den E. Hans Putmans als gouverneur naer 
Teyouhan gesonden, met ordre dat den E. Nuyts met den eersten herrewaerts 
come. Van 't cappitael dat in Teyouhan geweest is, sullen mede wel 2 a 3 
tonnen gouts moeten missen. Na wij verstaen is in Masilipatman mede om
trent 2 tonnen gouts uutstaende, doch verhoopen dat die wel becomen sullen.

Hoe verde tegen die van Masilipatam geprocedeert sy tot recouvre van 
des Compagnies uutstaende middelen ende redres van saecken, sal U. Edoor 
den gouverneur Marten Ysbrantsz. verwitticht wesen. Verhoopen dat des 
Compagnies volck ende goederen daerover in ’t lant van den Mogol geen 
molestie sullen lyden; doch 't sy oock hoe dat het in ’t lant van den Mogol 
wort genomen, d’overlast welck de Compagnie in Masilipatam aengedaen 
wort is soo groot, dat die niet langer verdragen connen. Byaldien die van Zu- 
ratte de maniere van Masilipatam willen volgen, soude mede wel connen ge
beuren dat Suratte soowel als Masilipatam verlieten, want als geen redelijcke 
vryheyt genieten mogen noch in den handel proffijt doen connen, hebben 
in Masilipatam noch Zuratte niet te doen.

By dese nevensgaende sal U. E. sien ’t geene gedurende de belegeringhe
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deser stede Batavia tusschen ons ende de Mattaram gepasseert is, daeraen 
ons gedragen.

In ’t Casteel Batavia, ady 12en May anno 1629.
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152. — MASILIPATNAM.
AEN DE COOPLIEDEN MAKTEN VAN BOSSEN ENDE BABENT PIETERSZ., 

PEB ’T WAPEN VAN JIOOREN, 12 MEI 1629.

Met verscheyde schepen hebben tsedert onsen jongsten diverse missiven 
van U. 1. ontfangen, als te weten van 30 Juny, 23 Augusty, 25 September, 
24 November 1628 ende 23 January 1629, ende daerdoor verstaen wat in des 
Compagnies negotie in Masilipatam passeerde ende hoe de Moorsche gou
verneur off pachter U. 1. van tijt tot tijt meer ende meer vexeerde, den handel 
aen hem selffs treckt, ende de leveringe van de gecontracteerde doecken alsoo 
verhinderde, dat, soo van outs als ’t geene door U. 1. opnieus uutgegeven is, 
46.000 pagoden waren uutstaende. Om ’t uutstaende geit te becomen, voorder 
schade ende meerder last t’ontgaen, hebben wy den gouverneur Marten Ys- 
brantsz. voorleden jaer geordonneert des Compagnies volck ende goederen 
van Masilipatam te lichten, ende als alles gelicht sy, dat dan den Moorschen 
gouverneur soude dringen met aenhalinge van de Moorsche schepen ‘t res- 
teerende te doen betalen, gelijck U. 1. door onse voorgaende missiven gesien 
hebben. Met de jongste brieven van syne E. hebben verstaen, hoe dat U. 1. 
bevolen hadde dese onse ordre te beginnen in 't werck te stellen; ’t goede ge- 
volch daervan verwachten met verlangen te verstaen. Recommanderen ende 
bevelen U. E. d’heer Marten Ysbrantsz. in raet ende daet alsoo t’assisteren, 
dat de Compagnie ’t hare van Matilipatam becomen, ontlast mogen worden 
van de groote overlast, die lange jaren in Masilipatam geleden hebben, ende 
dat evenwel in haren handel soo weynich vercort worden als mogelijck is. 
Wy laten onsvoorstaen dat het seer wel geschieden can. Sullen onsderhalven 
op U. 1. goede vigilantie verlaten, ende ’t gevolch van saecken met verlangen 
verwachten te verstaen.

In ’t Casteel Batavia, ady 12Bn May anno 1629.

153. — ORDRE
VOOB D’OVEKHOOFFDEN VAN 'T SCHIP ’T WAPEN VAN HOOIIEN, GAENDE NA 

DE CUST CHOBOMANDEL, 12 MEI 1629.

Ghy sult dese aenstaende morgen onder seyl gaen ende in Godes 
reyse op ’t spoedichte na de custe Choromandel bevoorderen.
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Soo haest de Strate Sunda Repasseert sijt, sullen uwen cours VVestwaerts 
aen stellen, soolang totdat de lengte van ’t eylant Ceylon ruym ingeseylt 
hebt, als wanneer Noortwaerts oversteken sult, op Ceylon aen, trachtende 
soo hooch de cust aen te doen, dat Tegenanpatman ruym beseylen cunt, 
alwaer eerst sult aenloopen ende van daer medenemen alle de salpeter, de
den, slaven als andersints, die gereet sult vinden.

Soo haest de gerede goederen van Tegenampatman geladen sijn, sult ghy- 
lieden voort na Paliacatte verseylen, verdacht sijnde de droochte van Enour, 
omtrent Paliacatte geleghen, wel te schuwen, gestadich ’t loot werpende, op
dat ghylieden daermede niet aen de gront en raeckt ende in perijckel compt 
van schip ende goet te verliesen, gelijck de Leeuwinne ende Schiedam, co- 
mende van ’t patria, door achteloosheyt ende quade toesicht gebeurt is, heb
bende op ditto droochte 3 mijlen besuyden Paliacatte vastgeseten.

Byaldien ghylieden te laege quaemt te vervallen (dat niet verhoopen), sult 
U niet lichtvaerdich aen lant begeven, maer CJ eerst wel informeren van de 
gelegentheyt ende hoe ’t in die quartieren staet, opdat in geen moeyte ende 
ongeluck geraeckt, alsoo vastelijck laten voorstaen d’ onse met die van Masi- 
lipatam in openbaere oorloge sijn.

Met dit schip gaen vier veroverde Portugiesen, daervan twee bij ons vry- 
gegeven sijn, namentlijck Juan de Gover endeManuel Jacomo; d’andere twee 
gaen geslooten ende hebben belooft voor haer vrydom op te brengen 1000 
realen van 8cn. Ghylieden sult haer, in Paliacatte gecomen sijnde, aen d’heer 
Gouverneur Marten Ysbrantsz. overleveren.

Onderwegen ende gedurende ’tvoyagieeenigeSpangniaerden.Portugïesen, 
haer adherenten ende alle andere onse vyanden in see bejegenende, sult alle 
mogelijcke affbreuck doen, in u gewelt sien te becomen, haere goederen 
onder behoorlijcke inventaris overnemen ende ’t volck in goede versekeringe 
bewaren.

In Paliacatte met lieff gecomen sijnde, sult onse missive aen de gouverneur 
aldaer overleveren, ende voorts syne ordre nacomen, altijt bevoorderende, 
sooveel U aengaet, soo spoedich met een geladen schip weder herwaerts 
moocht comen, als eenichsints sal connen geschieden.

Den schipper Claes Hendricx wort gerecommandeert ende bevolen goet 
reguard op d’afladinge van sijn schip te nemen, ten eynde de goederen wel 
gestuwt ende voor verergeringh bewaert blyven.

In ’t Casteel Batavia, ady 12en May anno 1629.
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n 154. — INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN FRANS ADRIAENSZ. DE VRIES, GAENDE MET 

DE FLUYT VELSEN NAER JAMBY, 22 MEI 1629.14
j l Omme Compagnies affairen ende den peperhandel in Jamby soo te diri

geren, dat altijtonbelemmertende sonder verachteringh, wanneer den dienst 
van de Compagnie sulcx sal comen te vereyschen, vandaer mogen opbreec- 
ken, ende om ondertusschen niet langer by maniere van onderpant onder den 
coninck ende de quaetwilliche Mooren aldaer te sitten, gelijck tot noch toe 
geschiet is, mitsgaders omme alle andere molestie, ongeluck van brant ende 
dieverye, die Compagnies huyssingh, middelen ende volck in Jambi gestadich 
onderworpen sijn, voor te comen ende de Compagnie voorder van veele 
nootloose oncosten t' ontlasten ende buyten beswaeringh van quade schulden 
te houden, hebben goetgevonden den handel aldaer met schepen, gelijck op 
de Westcuste van Sumatra ende elders gedaen wort, te vervolgen, tot welcken 
eynde onder u directie met de fluyt Velsen naer Jamby senden een wel ge- 
sorteert cargasoen Choromandelse ende Gusuratsche deden, [bedragende] 
als per nevensgaende facture blijckt/57.311 — 11 — 13. Op ’t spoedichste 
recommanderen U. 1. sijn reyse derwaerts te voeren.

In Jamby met lieffgecomen sijnde, sult trachten dit cargasoen, ende ’t geene 
voornemen, eerstdaechs met ’t schip Suyt-Hollant U. 1. na te senden, ten 
meesten proffijt van de Generale Compagnie tegen goede swaere suyvere 
peper over te setten.

Geen uutstaende schuldeu begeeren gemaeckt, ende verbieden U. 1. by 
desen wel expresselijck op leverantie van peper (gelijck tot noch toe aldaer 
gedaen is) deden noch realen uut te doen, maer meester van Compagnies 
middelen te blyven, de peper in Jamby te verwachten ende deselve aldaer 
op u voordeel te procureren.

Veel dierder comt de peper die nu eenige jaren genegotieert is te costen 
als in verscheyde andere quartieren is geldende. De peper jongst met Batavia 
vandaer ontfangen wert in reeckeninge gebracht incoops te costen 6| reael ’t 
picol,soodat deselve de Compagnie met de thollen [ende] d’oncosten aldaer 
compt te staen ruym 8 reaelen ’t picol. Op de Westcuste van Sumatra geit tegen- 
woordich niet meer als 15 a 16 realen de bhaer, is 5 a realen ’t picol, in 
de bocht van Patany 4£ a 5 realen, Benjarmassing 4 a realen, in Palim- 
bangh 3|- realen ende hier in Batavia 7 a7-|- realen, daervan den heer sijn 
gerechticheyt treckt, weshalven belasten alle den peper, die aldaer voor de 
deden sal worden geprocureert, niet hooger als 5 realen ’t picol in reeckeninge 
te brengen, mits dat evenwel ’t behoorlijck proffijt op de deden behaelt wort, 
ende dat deselve niet min als van de gulden 1 reael o ff ten minsten 1 cent
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avance boven alle oncosten renderen, ’t welck ons laten voorstaen gevoeche- 
lijcksal connen geschieden, te meer volgens de jongste advysen van den opper- 
coopman van der Hoeff, ’t comptoir aldaer van deden gantsch was ontbloot 
ende geheel uutvercocht. Met contant verstaen wy dat U. E. den peper niet 
hooger als 4 realen ’t picol sult incoopen, maer wel min, te becomen sijnde, 
mits pertinente aenwysinge in de facture doende van de peper die tegen 
deden is geruylt ende voor geit gecocht, taxceerende gelijck vooren geseyt 
den peper die voor deden sult procureren niet hooger als 5 realen ’t picol, 
ende die voor contant becomt, niet meer als deselve sult incoopen, opdat de 
Compagnie niet langer, gelijck tot noch toe geschiet is, geabuseert wordt met 
een ydele winst ende diercoop peper.

Den tol die in Jamby van peper wortbetaelt valt extraordinary lastich, ende 
compt 12-J per cento te bedragen. Met peper off deden, naer ons den opper- 
coopman van der Hoeff adviseert, is den coninck voor synen tol niet te con- 
tenteren, alhoewel groote instantie daeromme gedaen heeft, maer begeert 
contant geit, ende is tot noch toe met realen van 8en betaelt, tegen 8 realen ’t 
picol, niettegenstaende den peper jegenwoordich in Jamby niet meer als 4 
ende 4^ reael is geldende, in vouge de Compagnie aldaer voor uutvoeren van 
de peper ruym 24 per cento betaelt. Den coninck, seyt van der Hoeff, beroept 
hem op seker contract (dat niet te vinden is), daérby hem van Soury geaccor- 
deert wort, ’t sy de peper op hooch off lege prijs sy, dat de coningstol tegen 
8 realen ’t picol sal worden gerekent ende met realen betaelt. Wy connen niet 
verstaen dat dit in reden bestaet. U. 1. sal mede aenhouden ende alle devoiren 
doen om den coninck te bewegen, dat men den peper voor sijn tol in betalinge 
ontvangt, off dat deselve, gelijck reden is, niet hooger taxeren als waerdich sy 
ende met contant aldaer can worden ingecocht.

Sommige cooplieden die tsedert eenigen tijt herrewaerts de directie van 
Compagnies affairen in Jamby bevolen is geweest, hebben hun perticulier 
proffijt tot grooten ondienst van de Compagnie by gemelte tollen bevoordert, 
ende haer buyten proportie daermede verrijckt. Wy belasten U. 1. ende alle 
andere die ’t sonde mogen aengaen, op den eedtvan getrouwicheyt daermede 
aen de Compagnie verplicht sijt, mitsgaders op pene van deportement van 
offitie ende confiscatie van alle uwe verdiende maentgelden, soo snoode pro- 
ceduren niet te volgen, U niet toe te eygenen (gelijck andere gedaen hebben) 
’t geene de Compagnie met recht toecompt, maer alles dat by verswyginge 
van tollen off andersints in ’t affscheepen van de peper wort geproffiteert, aen 
de Compagnie goet te doen, sonder U selven ’t sy directelijcken offindirecte- 
lijcken daermede te vergrooten, ende betracht ’t voordeel van de Compagnie 
alleen, als een consientieus ende eertrachtent persoon toestaet te doen ende 
gelijck wy U. E. toevertrouwen.

I
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jq. (G'cik7ia Dit cargasoen in Velsen geladen, ende ’tgeene eerstdaechs voornemen.-met 

Snyt-Hollaht naer te senden, sal na onsen overslach ruym 300 lasten peper 
renderen; als vooren geseyt gaet alles in uwe handen geconsigneert omme 
daervan reecqueninge te houden. Met advijs ende behulp van den opper- 
coopman Cornelis van der Hoeff ende de vrunden aldaersal U. 1. deselve con
form onse meeninge op ’tspoedichste benefitieren, ende geen goederen noch 
peper meer aen lant rïsiqueren, maer den handel uut de schepen vervolgen 
ende ons van ’t succes t’syner tijt goede advyse ende informatie geven.
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De gemelte cargasoenen verhandelt sijnde, sal U. 1. sich met het retour, 
omme daervan reecqueninge te geven, herrewaerts aen vervougen, ten waere 
intrim anders goetvonden t’ ordonneren.

Den oppercoopman Cornelis van der Hoeff, wiens tijt geexpireert is, hebben 
op sijn versoeck toegestaen, dat sich met schip Suyt-Hollant nevens sijn 
restant van peperretour herrewaerts sal vervougen.

Tot op sijn vertreck verstaen wy, dat gemelte van der Hoeff de preseance 
in de raet ende ’t opperste gesach over ’t comptoir, Compagnies volck ende 
schepen in Jamby sal behouden, daerin U. 1. ende alle andere hem gedurende 
sijn aenwesen sult erkennen ende respecteren.

Van der Hoeff vertrocken sijnde, sal den oppercoopman Frans Adriaensz. 
de Vries in desselffs plaetse succederen, ende wert hem dienvolgende de pre
seance ende ’t oppergebiet aldaer bevolen. Recommanderen alle ende een 
yder inJambi sijnde, gemelte de Vries daervoor aen te nemen, t’erkennen ende 
denselven met raedt ende daet t’assisteren ende den dienst van de Compag
nie na uutterste vermogen te helpen bevoorderen.

Ende alsoo den ondercoopman Jan Oosterwijck, die nu omtrent 4 jaren in 
Jamby geresideert ende kennisse van saecken becomen heeft, soodat hem alle 
persoonen die van outs aen de Compagnie schuldich sijn ten vollen sijn be
kent, hebben wy goetgevonden t’ordonneren, gelijck by dese goetvinden 
ende belasten, dat gemelte Oosterwijck op van der Hoeffs vertreck uut sijn 
handen sal overnemen alle d’uytstaende schulden die de Compagnie aldaer 
is hebbende, omme deselve by alle mogelijcke devoiren in te vorderen, daer
van reecqueninge te houden ende retour te doen, gelijck mede de slaven by 
ditto comptoir sijnde ende [die] aldaer niet gemist connen worden.

By vertreck ofte aflyvicheyt (dat Godt verhoedt) van den oppercoopman de 
Vries sal voorsz. Oosterwijck in desselffs plaetse succederen ende Compagnies 
affairen in Jamby als hooft tot onse nader ordre, off dat anders sullen goet
vinden te belasten, waernemen.

Ende alsoo tot onser kennisse gecomen is, dat hun de cooplieden, schippers 
ende minder officieren niet ontsien tegen onse expresse ordre ende haeren 
gepresteerden eedt in prejuditie van de Generale Compagnie, soo voor haer

II• •
u

r■

U
Clil

T
/

; •

ï,
1

/

>'

f! \ :

:
ij

ij
■

:



fjl

f!
I:

Instructie, 22 Mei 1629. 525

perticulier als andere, verscheyde goederen ende coopmanschappen van d'een 
plaets na d’ander te vervoeren, den heer in sijn gerechticheyt te vercorten, 
deselve soo voor hun eygen als andere te benefitieren, soo is ’t dat by desen 
den oppercoopman, schipper ende alle andere op dese fluyte varende, wel 
expresselijck verbieden ende interdiceren, op pene van hun offitie ende con
fiscatie van alle haere verdiende maentgelden, voor hun eygen noch oock 
voor andere eenige goederen, ’t sy hoe die mochten wesen, sonder onse ken- 
nisse ende expres consent van hier te vervoeren ende na andere plaetsen 
te transporteeren directelijck off indirectelijck, onder wat pretext het soude 
mogen wesen, alsoo de Compagnie daerby op ’t hoochste wert vercort ende 
den heer van sijn gerechticheyt gefraudeert, alle op pene als vooren, mits
gaders confiscatie van de goederen selffs.

Onderwegen in ’t gaen off keeren eenighe Spangniaerden, Portugiesen, 
haere adherenten, d’ondersaten van den Mattaram, die van Macasser ende 
alle andere onse vyanden bejegenende, sult alle mogelijcke affbreuck doen 
ende met voorsichticheyt in u gewelt sien te becomen, haere goederen onder 
behoorlijcke inventaris overnemen, ’t volck in goede versekeringhe bewaren, 
’t vaertuych, daermede verlegen sijt, vernielen ende verbranden, opdat de 
vyanden [daer] andermael geen genut van becomen.

Tot een besluyt sy U. 1. gerecommandeert ende bevolen Compagnies voor
deel in allen deelen te behertigen, alle oncosten op ’t spaersaemst te mesna- 
gieren, geen reparatie aen de huysinge in Jamby te doen. Alle nootloose 
schenckagie sult excuseren ende geene doen tensy met voordeel, daeraen 
des Compagnies dienst ende U bysondere eere gelegen is.

In ’t Casteel Batavia, ady 22en May anno 1629.
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1155. — JAMBY.
AEN DEN OPPERCOOPMAN VAN DER HOE F F, PER DE FLUYT VELSEN,

22 MEI 1629.
'
: !

Met d’Engelse jachten de Duyve ende Cooster, de fluyt Veisen, de Peerle, 
Batavia, de Mnys ende nu jongst per ’t jacht Diemen sijn ons successiveU.E. 
aengename brieven in dato 13 November, 7en December 1628, 7en February 
ende 8 Meert passato wel ter hant gecomen, daermede den stant van Com
pagnies negotie ende ’t voorder gepasseerde in Jamby seerwel [hebben] 
nomen.

Wy hebben gaerne gesien de deden in Jamby op rysende merckt waren; 
dat Compagnies packhuys van d’oude restanten gesuyvert ende alles aen 
den man geholpen haddet.
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Soo ’t ons aen geen schepen gemancqueert hadde, over lange ware U. E. 
op synen eysch tot vervolch van de peperhandel aldaer geprovideert gewor
den; ’t en gebreeckt Godtloff aen geen deden ende coopmanschappen dien- 
stich voor Jamby.

Ondertusschen willen wy verhoopen de Compagnie daerby sonderlingh 
niet sal sijn vercort, dat d’Engelse dewyle geen macht noch middelen hebben, 

geen voordeel sullen hebben affgesien, dat de deden maer des te beter 
getrocken sullen worden ende de peper tot leger prijs gebracht sal sijn, ’t 
welck ons t’syner tijt staet te vernemen.

U. E. seggen dat noch met goede pertye van de jongst gesondene contanten 
versien bleeff, daermede weynich condet verrichten, vermits de vervalsingh 
die aldaer door de Chinesen ende andere in de munte [wert] gepleecht. ’t Waer 
goet geweest dat U. 1. ons de quantité van de realen geadviseert haddet, om 
met des te beter fondament reecqueninge van Jambys staet te mogen maken, 
’t Is een abuys dat men ons diergelijcke saké blinthout ende geen nader ver- 
claringhe doet.

’t Sal gants noodich sijn dat men bij den coninck aenhout, straffe over de 
valse munters mach worden gedaen, off sal andersints, gelijck U. 1. seggen, 
een groot verloop in Compagnies negotie veroorsaken; wat redres den co
ninck in dese saecke ende alle andere overlasten, ons in Jamby bejegent, sal 
hebben gedaen, sullen mede t’syner tijt gaerne verstaen.

Seerwel hebtXJ. 1. gedaen Brustens herwaerts gesonden hebt; na alle appa- 
rentie sijn veel ende seer quade disseynen, streckende tot disreputatie ende 
nadeel van de Generale Compagnie, daermede voorgecomen. De saecke wert 
hier in rechte vervolcht, ende ondertusschen blijft gemelte Brustens binnen 
’t Casteel in hechtenis gedestineert.

Voor de peper, met Veisen, Batavia ende de Muys ontfangen, hebben 
Jamby conform factura ontlast, ende voor de nootlicheden, uyt de Paerle ten 
dienste van de Compagnie gelicht, is u comptoir gedebiteert ter somme van 
ƒ981 — 12.

Desen gaet per de fluyt Velsen, daermede tot vervolch van de Jambische

r

i
ons\

\

Ff
a ■

u i
liW

éi!v
V:

<!

hï

U

ff
! [

1? handel ende procure van peper sijn sendende een cargasoen geconsigneert 
in handen van den oppercoopman Frans Adriaensz. de Vries, monterende 
als per nevensgaende facture ƒi 1). D’ Almogende geve ’t selve conform 
onse intentie ten dienste ende meeste proffijt van de Compagnie mach be- 
nefitieren.

Ende alsoo met advys van onsen Rade goetgevonden hebben U. E. op sijn 
versoek te verlossen ende by provisie den oppercoopman de Vries in uwe 
plaetse te committeren omme d’affairen van de Compagnie ende den handel 

‘) Niet ingevuld.
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in Jamby volgens onse instructie hiernevensgaende waer te nemen ende te 
vervolgen, sy U. E. gerecommandeert ende bevolen gemelte de Vries van 
alles ten dienste van de Compagnie aengaende goede onderrechtinge te ge
ven, alle pampieren ende ordres by ’t comptoir zijnde ter hant te stellen, ende 
hem voorts in ’t benifitieren van sijn cargasoen alle hulpe gedurende uwe 
presentie te presteren.

In gemelte instructie sal U. E. sien hoe voornemen, eerstdaechs ’t schip 
Suyt-Hollant costi te senden, dat achte ten uuttersten 8 a 10 dagen sal aen- 
dragen, omme U. E. met sijn peperrestant, dat gisse op omtrent 250 lasten te 
wesen, daermede herrewaerts te transporteren. Sijt derhalven verdacht ordre 
te stellen de peper die in voorraet is tijtlijck tegen d’aencomste van dit schip 
beneden wort gebracht, opdat geen tijt wort versuympt. Dese fluyte Velsen 
ende de Haze sal U. E. daertoe dienen te gebruycken, ten eynde soo spoedich 
op Batavia moocht verschynen als immers doenelijck is.

Op u vertreck sult aen den coopman Jan Oosterwijck transpoort van d’uyt- 
staende schulden doen, gelijck mede van de slaven die aldaer niet gemist con- 
nen worden, omme daervan reeckeninge te houden, hem recommanderende 
daervan sooveelt’innen als becomen can, ende’tretour in peper over te senden.

Ende alsoo wy goetgevonden hebben den handel in Jamby met schepen te 
vervolgen, hebben den coopman de Vries belast, soo haest dit cargasoen ende 
’t geene met Zuyt-Hollant voornemen na te senden gebenificieert is, sich met 
’t retour van dien weder herwaerts sal vervoegen, als wanneer den onder- 
coopman Oosterwijck ’t oppergesach in Jamby in ditto de Vries plaetse sal 
bededen, ’t en ware anders na desen ordonneerde.

Voor u vertreck sal U. E. ernstelijck by de coningen aenhouden dat den 
tol voortaen met peper mach werden betaelt, off dat denselve in alle gevalle 
niet hooger wort gerekent, gelijck de peper in Jamby met contant wort ge- 
cocht. Sult oock insisteren omme de vergoedinghe van d’oncosten, die de 
Generale Compagnie heeft gedragen wegens d’assistentie, op hun versoeck 
tegen die van Balimbang gedaen; ’t sal ten minsten dienen om hun t’over- 
tuygen ende geen nieuw off diergelijck versoeck te doen. Voorts sal U.E. een 
vrundtlijck afscheyt van de coningen ende de grooten in Jamby nemen.

Byaldien Chili Japan uwe recommandatie in sijn faveur by de grooten in 
Jamby versoeckt, sult hem die laten genieten voorsooveel sonder verachte- 
ringh van de dienst van de Compagnie can geschieden.

Gelijck vooren geseyt sal Suyt-Hollant eerstdaechs volgen, daermede eenige 
provisie voor Jamby sullen senden, ons voorder gedragende aen d’instructie 
de Vries mede gegeven; recommanderen U. E. den handel aldaer conform 
desel ve gedurent u aen wesen te helpen bevoorderen ende alles ten beste van 
de Generaele Compagnie te dirigeren.
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Jamby, 22 Mei 1629.528

By gelegentheyt sal U. E. sich verluyden laten eerlang met alle man van 
Jamby sullen opbreecken, U fonderende op de cleyne proffyte ende de sware 
tollen die daer vallen.

Voor de Haze gaet per dese fluyte 1 pomp, l schoverseyl ende besaen.
In ’t Casteel Batavia, ady 22en Mey anno 1629.
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? I 156. — JAMBY.
AEN D’ONDERCOOPMAN JAN OOSTERWIJCK PER DE FLUYT VELSEN,

22 MEI 1629.:

Hoe goetgevonden hebben den oppercoopman van der Hoeff op sijn ver- 
soeck herwaerts t’ontbieden ende Sr Frans Adriaensz. de Vries met de Veisen 
in desselffs plaetse derrewaerts te committeeren, wat ordre wy op den handel 
in Jamby hebben geraemt ende hoe in toecomende begeeren vervolcht, sal 
U. 1. uut nevensgaende instructie sien. Wy recommanderen U. E. sich daer- 
mede te conformeren, den dienst van de Compagnie te helpen bevoorderen 
ende de Vries in alles t’assisteren teneynde sijn cargasoen op ’t spoedichste 
tegen goetcoop peper mach oversetten.

In gemelte instructie sal U. E. mede sien, hoe aen van der Hoeff hebben 
geordonneertin uwe handen transpoort van alle d’oude uutstaende schulden 
te doen, ’twelck alsoo goetgevonden hebben, ten aensien U de persoonen 
sijn bekent. Doet devoir soo veel daervan in te manen als becomen condt.

Voorts tot een besluyt U recommanderende goede correspondentie met 
den oppercoopman de Vries gedurende sijn aenwesen aldaer te houden, hem 
behoorlijck informatie van alle den handel ende Compagnies affairen Jambi 
concernerende te geven, ende maeckt dat dienaengaende geen clachte ver
nemen.

Na ’t vertreck van de Vries sal U. E. als hooft in Jamby blyven ende Com
pagnies affairen waernemen, ’t en ware na desen anders ordonneerde.

Gedenckt ons met alle gelegentheyt van ’t gepasseerde in Jamby large ad- 
vysen te geven. De Compagnie sal daeraen dienst geschieden.

In ’t Casteel Batavia, ady 22en May anno 1629.
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157. — INSTRUCTIE
YOOR DEN SECRETARIS VAN DEN ORDINARY RAET VAN JUSTITIE, DAERNA 

HEM IN ’T FORMEREN ENDE HOUDEN VAN DE BOECKEN RAECKENDE 
DE CONFISCATIEN, SOO VAN GOEDEREN, MAENTGELDEN, GEREDE 

BOETEN ALS ANDERSINTS BY GEMELTE COLLEGIE GEWESEN,
SAL HEBBEN TE REGULEREN, 25 MEI 1629.') mEerstel ij ck alle geconfisqueerde ofte verbeurde maentgelden van Compag

nies dienaers, ’t sy dat haer reecqueninge op dit comptoir Battavia, t’scheep 
ofte elders lopen, sullen tot laste van de gesententieerde op reeckeninge van 
condemnatie ende den fiscael, yder voor hun gerechte portie, goetgedaen 
worden, als namentlijck:

N. N. is schuldich aen ondergeschreven ƒ 
a ƒ . . . . per maent, daerinne denselven als per sententie in dato 
is gecondemneert, te weten:

Aen reecqueninge van condemnatie f . .
Aen Anthony van den Heuvel, fiscael, ƒ
De sententie gepronuntieertendein maniere als boven geboeckt sijnde, sal 

den secretaris daervan behoorlijcke memorie overleveren aen den opper- 
coopman Daniël de Bucquoy ofte die de last van de soldie- ende scheeps- 
boecken bevolen is, ende sal gemelte memorie promptelijck sonder uutstel 
op hun reecquening doen debiteren, als wanneer deselve memorie wederom 
aen den secretaris ter hant sal stellen met schriftelijcke verclaringhe by hem, 
Bucquoy onderteekent, dat alles op reeckeninge is gestelt.

Soo haest den secretaris gebleken sal wesen, dat alles behoorlijck geregis- 
treert ende op reeckeninge daer ’t behoort gestelt is, sal hy de debiteurs in 
sijn boecken ontlasten ende haer reeckeninge sluiten, te weten:

Alle persoonen wiens reeckeninge op ’t comptoir Batavia lopen, sullen 
ontlast worden aen soldye, als sijnde in de soldyeboecken van Batavia voor 
gelijcke somme beswaert.

Alle ’t varent volck wiens reeckeninge scheep loopen, sal gemelte secretaris 
crediteren per ’t comptoir Batavia, als sijnde door den coopman van dito 
comptoir tot laste van scheepsequipagie gebracht, ende op de delinquanten 
haer loopende reeckeninge t’ scheep gestelt.

Alle persoonen die over hun faulte bij gemelte collegie sullen werden ge- 
condemneert in geltboeten, contant te betalen, sullen als vooren onder haere 
namen gedebiteert werden ten behoeve van condemnatie ende den fiscael, 
yder voor hun gerechte portie. Ende sal den secretaris alleen, sonder ymant
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over | parten voor den Heer. 
. over sijn derde part.
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| ‘) In Plakaatboek I, 245 wordt medegedeeld dat dit stuk ia het Bataviasehe archief niet 
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Instructie, 25 Mei 1629.530

anders, gemelte geltboeten promptelijck inmanen, ontvangen sijnde, sijn 
de betaelders belasten, ende alsoo de gecondemneerde debiteurs 

haer reeckeninge op de boecken sluyten.
Omme alle confusie op des fiscaels reeckeninge voor te comen ende de ver

beurde maentgelden met de pecuniele boeten (t’synen proffyte gewesen) niet 
t’enbroelieren ende met den anderen te vermengen, sal den secretaris de reec
keninge van den fiscael twee colommen, soowel in debit als in credit, geven, 
in de voorste colommen op de rechte hant uuttrecken de verbeurde maent
gelden, ende in d’achterste de pecuniele off geltboeten.

Alle twee off dry maenden, min off meer, na dat de saecken sullen vere> 
schen, sal den secretaris aen den fiscael uutkeren in contant sooveel bevonden 
sal worden hem op syne reeckeninge voor geltboeten te competeren, daervoor 
gemelte secretaris sijn cassesal ontlasten ende de reeckeninge van den fiscael 
debiteren, de somma in d’achste colomme op de slinckerhant uuttreckende.

Ende off het gebeurde dat ondertusschen aen den fiscael om redenen 
off andersints eenige penningen op sijn reeckeninge toegestaen worden te 
lichten, sal den secretaris als vooren des fiscaels reeckeninge aen sijn casse 
belasten.

Alle goederen sooals die souden mogen wesen, by den fiscael gecauseert 
sijnde, daerop den Raet promptelijck can disponeren, sullen na uuttingh van 
saecken datelijck by openbaere uutroep voor contant worden vercocht.

Ende sal den secretaris sijn cassa voor 't procedido van de gemelte aenge- 
slagen goederen belasten, condemnatie ende den fiscael volgens sententie, 
yder voor hun portie, crediteren, mits verclaringe in sijn boecken doende van 
wien de goederen gecomen sijn.

Alle goederen ende coopmanschappen, van wat qualiteyt die oock sijn, 
welck by den Raet op d’aenclachten van den fiscael by provisie souden mogen 
gesequestreert blyven tot naerder decisie van saecken, sullen den secretaris 
worden ter hant gestelt ende in sijn bewaringhe bevolen.

Alle welcke goederen de secretaris in syne boecken sal registreren ende 
inschryven onder den titel van gesequestreerde goederen aengaende N. N., 
onder specificatie, waeruut die bestaen; debiterende deselve provisionelijck 
aen reeckeninge van taxatie voor al sulcke somme als deselve ten naesten by 
geschat worden waerdich te sijn.

By den Raet daerop gedisponeert sijnde, ’t sy dat deselve vry offschuldich 
worden gekent, sullen ditto goederen weder per reeckeninge van taxatie ge- 
crediteert worden; vry sijnde aen den eygenaer onder behoorlijcke quitantie 
ter hant gestelt, daervan de secretaris in ’t affschryven van gemelte pertye 
in syne boecken sal verclaringe doen; soo deselve confiscabel worden ver- 
claert, sal alles datelijck by openbare uutroep worden vercocht, ’t procedido

cassa aen
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by den secretaris gevordert, ende volgens sententie tot laste van sijn cassa (als- 
vooren van de aengeslagen goederen is geseyt) te boeck gestelt ende inge
schreven werden.

Alle besvvaerde penningen, gout, silver, diamanten ende juwelen, sal de 
secretaris van gelijcken in forme als boven geseyt registreren ende boecken, 
deselve onder syne handen bewaren totdat daervan sal sijn gedispqneert.

Soo haest de secretaris voor reeckeninge van ’s Heeren condemnatie in 
casse sal hebben 600, 800 off 1000 realen, sal hy sich daervan ontlasten, de 
gemelte penningen onder quitantie aen den cassier van de Compagnie over
leveren, debiterende daervoor ’tcomptoir Batavia aen cassa voor sooveel aen 
den cassier van de Compagnie is getelt over ’t procedido van al sulcke condem
natie ten behoeve van den Heer gewesen, alles perfectelijcken aenwysende 
ende extenderende na behooren.

Soo ’t gebeurde dat particulierlijck bij d’heer Generael uyt consideratie 
aen de onbekende aenbrengers eenige gratitude wierd toegeleyt off gegunt, 
sal de secretaris (volgens ordonnantie) deselve betalen, ’t comptoir Batavia 
daervoor debiteren ende sijn cassa crediteren, mits ’t selve contant aen den 
cassier in reeckeninge brengende, opdat diergelijcke posten door den coop- 
man van ’t comptoir alhier tot laste van de generale condemnatie mogen 
worden geregistreert.

Alle ’t gene by den Raet ten proffyte van de aenbrengers sal worden toe- 
geeygent, daervoor sullen d’aenbrengers onder onbekende namen werden 
gecrediteert ende by den secretaris contant betaelt, als wanneer haer reec
keninge weder sullen worden gedebiteert aen cassa.

In ’t sluyten van de boecken sal men des fiscaels reeckeninge vereffenen 
met ’t comptoir Battavia, soldye ende cassa: namentlijck voor de verbeurde 
maentgelden welcke den fiscael competeren uut de verdiende gagien wiens 
reecqueninge scheep loopen, sal de fiscael gedebiteert werden aen ’t comptoir 
Batavia; voor de verbeurde maentgelden wiens reeckeninge op Batavia loopen, 
sal gemelte fiscael aen soldye gedebiteert worden, als sijnde hem gemelte 
boeten per de voorsz. comptoiren op sijn loopende reeckeninge goetgedaen; 
ende ’t geene hem van pecuniele boeten resteert, sal per cassa vereffent ende 
affgeschreven worden.

In vougen dat geen reeckeninge open sullen blyven als condemnatie, sol
dye ende ’t comptoir Batavia, blyvende de reeckeninge van ’t comptoir Ba
tavia ende soldye effen schuldich ’t geene de reeckeninge van condemnatie 
moet hebben, die alsdan met den anderen moet gesloten ende vereffent 
worden.

Ende opdatter goede correspondentie met ’tcomptoir Batavia, de soldye- 
boecken ende die van de Raetcamer mach werden gehouden, ende opdat
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alles te beter mach nagesien ende metten anderen geconfronteert worden, 
hebben goetgevonden aen den oppercoopman Jan van derBurch ende Daniël 
du Bucquoy t’ordonneren ende te belasten, dat voortaen dese navolgende 
reeckeninge in haer boecken sullen formeren, namentlijck den oppercoopman 
van der Burch sal op syne boecken van ’t comptoir Batavia d’heer fiscael 
Anthoni van den Heuvel een reecqueninge geven ende op dito reeckeninge 
goet doen syne portie, die hem uut de verbeurde maentgelden van de per- 
soonen wiens reecqueninge die op de scheepen loopen, toegewesen sijn, ende 
sal gemelte van der Burch, volgens de memorie die hem van den secretaris 
sal worden ter hant gestelt, equipagie van schepen debiteren aen onderge- 
s[chreven], namentlijck aen condemnatie voor 'sHeeren portie ende aen den 
fiscael voor sijn gedeelte, voorts sorge dragende dat de delinquanten behoor- 
lijck op de scheepsboecken worden belast.

Alle dry off vier maenden off na datter veel off weynich voorvalt, sal de 
reeckeninge van den fiscael aen soldye werden gedebiteert, omme door den 
coopman Bucquoy in de logieboecken deses casteels op de loopende reecke
ninge van den gemelten fiscael goet gedaen te worden.

Ende sal de coopman Bucquoy, off die de guarnisoen- ende logieboecken 
waernemen, een reeckeninge van condemnatie in ’tlogieboeck formeren ende 
op deselve goet doen al sulcken portie als den Heer uyt de verbeurde maent
gelden van de persoonen wiens reeckeninge hier aen lant loopen sal toege
wesen sijn, mits de rente, sijnde des fiscaels gedeelte, ter eerster instantie op 
sijn loopende reeckeninge goet doende.

Alle dry off vier maenden sal men de reeckeninge van condemnatie sluyten, 
deselve debiteren aen ’t grootboeck, ende aen den coopman van ’t comptoir 
Batavia opgeven, omme aldaer op generale condemnatie goet gedaen te 
worden.

Ende alsoo tot noch toe verscheyden abuysen ende disordren in ’t regi
streren ende boecken van condemnatie, den Heer ende fiscael aengaende, sijn 
gecommitteert, hebben goetgevonden dese voorsz. instructie ende ordre daer- 
op te ramen, weshalven wel expresselijck by desen belasten aen alle die het 
aengaet, deselve na te comen ende haer boecken dienvolgende te confor
meren, op pene als contraventeurs van onse ordonnantie gemulcteert ende 
gestraft te werden.

Actum in ’t Casteel Battavia, ady 25en May 1629.
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iAen den Apra van de Japanders, 28 Mei 1629. 533

158. AEN DEN APRA VAN DE JAPANDERS,
WOONACHTICH IN SIAM, 28 MEI 1629.

U. E. seer aengename missive ende schenckagie is ons door nachoda Simy 
wel behandicht, daervoor wy syne E. gants vrundelijck sijn bedanckende, ge- 
lijck mede voor de presentatie om ons ende d’onse in Siam residerende alle 
dienst ende vruntschap te doen. Versoucken dat U. E. in deselve goede ge- 
negentheyt t’onswaerts belieft te continueren, goede correspondentie met 
onsen factoor, aldaer leggende, te houden, alle hulpe ende faveur daerinne U. 
E. souw mogen van doen hebben te presteren. Wy sullen van gelijcken de 
Japanse natie, ende alle die van U. E. herwaerts souden mogen gesonden 
worden, onse gunste genieten laten, gelijck wy oock aen desen uwen nacho
da en volck, als selver sullen getuygen, bewesen hebben; alle haere medege
brachte rijs hebben gecocht, spoedich voortgeholpen ende ’s Heeren gerech- 
ticheyt, soo van incomen als uutvoeren, geschoncken ende vrygegeven. Soo 
dese joncke 2 maenden vroeger hier aengecome ware geweest, souden onge- 
lijck meer van haeren rijs gemaeckt hebben; byaldien U. E. resolveert tegen 
d’aenstaende mousson rijs, oly ende andere provisie herrewaerts te senden, 
sal ’t goet wesen dat tijtlijck van Siam vertrecken, ende onse gunste, hulpe 
ende faveur sal haer niet mancqueren.

In teecken van vruntschap ende goede genegentheyt t’uwaerts senden U. 
E. een dommecracht; gelief deselve in dancke t’aenvaerden.

In ’t Casteel Batavia, ady 28en Mey 1629.
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159. — INSTRUCTIE

VOOR DEN OPPERCOOPMAN GMBTtRlT BROUCKMANS ENDE DEN RAET VAN 
DE SCHEPEN 8ÖUIEDAH/&NDE DE CHALOÜPE DE NIEUWICHEYT, ƒ 

GAENDE NA DE BOCHT VAN PATANI, 31 MEI 1629.
|

Ten aensien van de sobere proffyten ende dieren coop peper, nu eenighe 
jaren in de bocht van Petany gevallen, is ’t dat wy voorleden jaer 1628 niet 
hebben connen resolveren tot vervolch van dien handel derrewaerts te senden; 
ende alsoo uut de rapporten van verscheyde Chinesen, Maleyers ende andere 
vreemden natiën (met rijs ende andere verscheyde provisien jongst van daer 
op Batavia verscheenen) verstaen, in gemelte quartieren goede pertye peper 
redelijcx coop op voorraet was, gelijck sulcx oock met brieven, van den co- 
ninck van Ligor ende Cheri Paducka van Patany aen ons geschreven, gecon- 
firmeert wort, soo is ’t, dat wy op hoope van beter succes in de negotie aldaer 
ende op andere goede consideratien meer, goetgevonden hebben na de ge-
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ï meltebochte van Patany uut te setten ende met een requisijt cargasoen onder 
consingnatie van den oppercoopman Gerrit Broeckmans derrewaerts te sen- 
den ’t schip Schiedam ende de chaloupe de Nieuwicheyt. Sult dien volgende 
uwe reyse met den anderen in Godes name aenvaerden, ende soo spoedich 
trachten in de bocht te comen als eenichsints doenelijck is.

Aen deden, yser ende andere coopmanschappen, met 12.000 realen in 
spetie, wert U medegegeven een cargasoen van ƒ 71.780 — 8 — 7, als per 
nevensgaende factura breeder blijckt. Wy recommanderen U. 1. ’t selve ten 
meesten proffytevan de Generale Compagnie te benefitieren ende ’t provenu 
nevens de megaende contanten in retour van schoone suyvere peper t’im- 
ployeeren tot soo civilen prijs als immers doenelijck sy.

Naer wy vernemen, selffs uut de gesanten van Ligor, was de peper daer 
ongelijck beter coop als voor desen; wierd 12 teyl de bhaer vercocht, dat 
is ƒ 38 — 8 de 3 picol; comt een weynich meer als 5 realen 't picol. Niet 
minder te becomen sijnde, sal U. 1. syn cappitael daerinne mogen be
steden.

De peper tot hoger prijs als 12 tayl de bhaer aldaer in te coopen, souden 
niet goet cunnen vinden, ten aensien deselve in veel andere quartieren noch 
beter coop ende tot minder pryse te becomen is,'als namentlijck op de West- 
custvan Sumatra geit de peper 15 realen de bhaer ende minder; in Jamby 
4£a4|-, in Balimbang 3|- realen, ende hier in Batavia, die van buyten wort in- 
gebrocht, daervan tol genieten, 7 ende 7|- realen ’t picol; weshalven tracht de 
peper soo goetcoop te coopen als immers doenelijck ende te becomen sy.

Engelsche, Chinesen o ff andere vreemde natiën, waerdoor den peper voor 
desen opgejaecht ende als om strijt gecocht is, sullen U dit jaer niet hinder- 
lijck sijn. D’Engelsen, gelijck U kennelijck is, leggen heel in onmacht; de 
custe van China wort van de rovers soo getroubleert, dat in twee jaren geen 
joncken uut China sijn gevaren. Neemt dan dese occasie waer, ende tracht 
een voorderlijcke negotie voor de Compagnie te doen ende procureert goede 
coop peper in retour soo haest doenelijck wert.

Wy willen seer wel geloven, soo haest U. 1. daer sal verschynen, d’inwoon- 
deren volgens haere aengeboren begeerlijckheyt de peper stijffsullen houden 
endedemerckt verhoogen, haerselven inbeelden dat sonder peper niet sullen 
vertrecken maer deselve tot haer appetijt affcoopen, waertegen weder met 
een traechsame graecheyt tot den opcoop van peper sult moeten procederen, 
ja des nodich sijnde ’tancker lichten ende U gelaten off om peper niet 
legen waert, maer u voordeel elders wildet gaen soecken. Gebruyct dese 
ende andere middelen meer, die tot voorderinge van saecken oordeelt goet 
te sijn.

De maniere van handelinge in de bocht van Patany ende omliggende quar-
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:tieren sullen U. 1. alhier niet voorschryven, maer gedragen ons dienaen- 

gaende aen U. 1. ervaringe ende onse voorige instructie, U toevertrouwende 
in alles den dienst ende ’t meeste voordeel van de Compagnie sult soecken, 
gelijck een eertrachtent jonckman ende trou dienaer toestaet ende behoort.

De proffyten op de deden door d’onse tot noch toe in gemelte bocht ver
handelt sijn al te sober. De jongste voyagie heeft geen 50 per cento geren- 
deert, daermede de Compagnie niet behouden can varen, ’t Is achter stuer 
soo niet suyver 1 cent behouden ende als de peper meer als 5 realen ’t picol 
comt te staen.

VVy recommanderen U. 1. dienvolgende syne deden niet meer tot soo 
vielen prijs uyt de hant te smyten, maer tracht de behoorlijcke advance daer- 
op te behalen; voor desen is men genootsaeckt geweest de vente der deden 
wat te verhaesten om geit tot incoop van peper in Ligor te fourneren, daerom 
nu niet verlegen cunt vallen, alsoo goede pertye realen medesenden omme 
de saecke in Ligor tijtlijck by der hant te vatten. Oock sal dit peperretour per 
de vloote, die voornemen October aenstaende na ’t patria tesenden, nietcon- 
nen medegaen, maer tot ’t naeste jaer over moeten blyven, in vouge dat U. 1. 
cargasoen sonder eenich verleth ofte incommodatie op sijn proffytelijcxst wel 
moocht beneficieren.

Ende alsoo voorleden jaer, gelijck ons d’heer directeur Marten Ysbrantsz. 
van de cust Choromandel adviseert, de Moorsche schepen na Tanassery ge- 
destineert (ghelijck mede des conings schip van Siam) alle verongeluckt ende 
in zee vergaen sijn, soodat die quartieren over Tanassery gelijck voor desen 
van deden niet geprovideert sijn geworden ende apparent dit jaer vandaer 
mede niet te verwachten staet, dewyle seker is, die van Masilipatnam in ques- 
tie sijn, ende de rede aldaer soo van ons als d’Engelse beseth ende geslooten 
wort gehouden, ’t welck wy belast hebben te continueren totdat ons reparatie 
sal sijn gedaen van d’overlasten, molestie ende vexatien in onsen handel als 
andersints door toedoen van den Moorschen gouverneur aldaer geleden, 
d’uytstaende schulden ende affgedrongen penningen, monterende in alles 
over de 46.000 pagoden, betaelt ende den handel in volcomen vryheyt her
stelt, waerover niet twijffelen o ff de deden sullen in de bocht beter als voor 
desen getrocken ende met meerder avance worden vercocht; sult derhalven 
dese occasie mede waernemen ende de Masilipatanse doecken, te weten be- 
tillis, salempoury, parcallen ende Guinees linnen, in reputatie houden, deselve 
niet min als met een cent voordeel overlaten. Liever hebben die teruch ge
bracht, als met minder proffijt vercocht, te meer om ditto sorteringh wellicht 
mochten verlegen vallen, soolang met Masilipatam in oorlooch blyven. Wat 
aengaet de tapegrosses, chindes ende andere geschilderde deden, dewyle daer 
rijckelijck van sijn geprovideert ende ons deselve door de Masilipatnamse
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questie niet sullen ontstaen, connen daer soo geen precise ordre op geven, 
maer handelt daermede ten meesten dienste van de Compagnie gelijck vooren 
geseyt ende na den aftreek sal vereysschen.

Dit cargasoen met de behoorlijeke advanse gebeneficieert sijnde, sal niet 
min maer meer als 2000 bhaer peper renderen, sijnde omtrent 50 lasten meer 
als ’t schip sal connen laden; ’t overige sal U. 1. in gout ende realen van 8cn 
terugge brengen offin Masilipatnamse witte ende roode cleeden, die met een 
cent advancecuntquijt worden, alsoo de biettieles, salempouri, parcallen ende 
Guinees linnen voor soo goeden retour sullen aennemen als gout off realen 
van 8en.

By manequement van peper, dat niet verhoopen, sult ’t gebrekende van 
de last met alsulcke waren suppleren als oordelen sult voor de Compagnie 
proffijtelijck ende dienstich sijn, te weten: was van 15 tot 18 realen ’t picol, 
goede pertye rottangh, schoonen benjuwijn, van de beste soorte, tot 20 a 25 
realen ’t picol, goede gomme lacca, ende goet gaeff durabel houtwerek.

Guitte gomme begeeren wel 15 a 20 picol, voor Persia als tot ons eygen 
gebruyck.

Heunich souden mede wel 10 a 15 picol begeeren; te becomen sijnde, eenige 
rubarbe, ende omtrent 5 a 600 realen aen Patanise canten off lijsten voor 
Amboyna.

Sijt verdacht, om [de] peper in ’t lant van Ligor niet op te jagen, sooveel 
voorcoopers niet uutsent dat de peper tegen den anderen opcoopen, gelijck 
verstaen dat voor desen wel geschiet is. Beter sou ’t sijn dat de peper uutd’eerste 
hant conde becomen worden ende dat de voorcoopers (’t welck al Chinesen 
ende vervalschers van de peper sijn) niet gebruyckt wierden.

Op den ontfang van de peper sal U. 1. goet reguard doen nemen ende trouw 
volck gebruycken, ten eynde de Compagnie niet gefraudeert wort. D’ onder
wichten op de peper, tot noch toe uut de bocht ontfangen, is extraordinarie 
groot geweest ende excedeert alle andere peperplaetsen. U. 1. sal daerin ver- 
sien. Wy sijn van opinie de voorcoopers haer persoonagie daerin spelen.

Hiernevens gaet een brieffaen de coninginne van Patany, die U. 1. nevens 
een geringe schenckagie met behoorlijeke complementen sult overleveren.

Aen Ceri Peduca schryven mede een brieffken in antvvoorde, gelijck by de 
nevensgaende copye sult sien. Ditto Peducca maeckt eenige pretensie, daervan 
U. 1. de beste kennisse hebt. Sult hem contentement doen na de saecken 
eysschen ende sooveel buyten prejuditie van de Compagnie can geschieden.

In u compagnie vertrecken de gesanten van den coninck van Ligor met 
hun joneque; soo lange sonder verachteringhe by U connen houden, sult ghy 
niet van haer scheyden, maer soo daerby verleth soudt worden, sult u reyse 
voorderen.
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Hiernevens gaet copye van missive in antwoorde aen den coninck van Ligor 
geschreven; byaldien U. 1. voor de gesanten in Ligor arriveert, cunt deselve 
aen de coninck verthoonen.

In Patany sult ghy trachten, ende oock, dies nodich sijnde, by de coningïnne 
aenhouden, met minder als d’ordinary lasten van anckeragie ende thollen te 
mogen bestaen; mede dat de coopmanschappen, die aldaer niet worden ver- 
cocht ende terugge brengt, excemt van tollen mogen wesen, U beclagende, 
dat de Compagnie niet alleen niet behouden, maer eenige jaren herrevvaerts 
niet dan met groote schade derrewaerts gevaren heeft; dat daeromme oock 
’t verleden jaer niet verschenen sijt.

Belasten U. 1. wel expresselijck geen uutstaende schulden te maecken; 
sullen tot Uwer eygen verantwoordinge loopen. Volck noch restanten sal 
daer mede niet laten, maer alles herwaerts brengen.

Soo haest de chaloup de Niedduicheyt gemist can werden ende geen dienst 
meer doen can, sal U. E. deselve met ample advysen herrewaerts aen depe- 
cheren, opdat weten mogen wat aldaer passeert, ’t Schip Schiedam sal noot- 
saeckelijck dienen versorcht ende gekielhaelt. Na wy verstaen is in Sangora 
daertoe seer goede gelegentheyt ende can daer sonder eenich verleth van 
saecken seer wel geschieden, weshalven recommanderen ende belasten den 
schipper Jan Fransz. sorge te dragen den oirbaer aen ’t schip worde gedaen. 
Soo den tijdt sulcx toegelaten hadde, souden ditto schip hier gekielhaelt ende 
schoon gemaeckt hebben.

Voor 9 maenden hebben ’t schip doen victualieren. Wy verhoopen dat de 
reyse soo lang niet duren sal. Ondertusschen belasten U. 1. al t’samen de 
vivres wel te mesnagieren, gedurende de reyse geen off immer soo weynich 
oncosten te doen als geschieden can, ende besteet u geit in peper, daerom 
het medegegeven wert. De Compagnie sal daeraen dienst geschieden.

Doet u beste om de Patanesen ende andere van de Bocht t’induceeren, dat 
sy met haere joncken ende coopmanschappen na Batavia comen handelen, 
haer versekerende van ons favorabel onthael ende wisse proffyten in den 
handel alhier. Laet niet na u uuterste devoir in desen te doen, alsoo de Com
pagnie in ’t generael ende den staet van Batavia in ’t bijsonder daeraen een 
overtreffelijcken dienst can geschieden.

Onderwegen in ’tgaen offkeeren eenigeSpagniaerden, Portugiesen, haere 
adherenten d’ondersaten van de Mattaram, die van Maccasser ende alle 
onse vyanden bejegenende, sult alle mogelijcke affbreuck doen ende met 
voorsichticheyt in u gewelt sien te becomen, haere goederen onder behoor- 
lijcke inventaris overnemen, ’t volck in goede versekering bewaren, ’t vaer- 
tuych daermede verlegen sijt vernielen ende verbranden, opdat de vyanden 
andermael geen nut daervan becomen.
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Ende alsoo tot onser kennisse gecomen is, dat hun de cooplieden, schippers 
ende minder officieren niet ontsien tegen onse expresse ordre soo voor haer 
particulier als andere verscheyde goederen, coopmanschappen ende contante 
penningen te vervoeren, den Heer van sijn gerechticheyt te frauderen ende de 
Compagnie in haren handel ende ordonnary proffyten te vercorten, soo is ’t 
dat by desen den oppercoopman, schippers ende alle andere op dit schip 
Schiedam ende de chaloupe de Nieuwicheyt varende, verbieden, op pene van 
hun offitie ende confiscatie van alle haer verdiende maentgelden, voor haer 
eygen noch voor andere eenighe goederen off contante penningen, ’t sy hoe 
die mochte vvesen, sonder onse kennisse ende speciael consent van hier na 
andere plaetsen te transporteren, directelijck oft indirectelijck, op pene als 
vooren, mitsgaders confiscatie van de goederen ende gelden selffs.

Ende opdatter gedurende ’t voyagie behoorlijcke ordre ende eenparicheyt 
in ’t bevoorderen van Compagnies affairen onderhouden werde, hebben wy 
goetgevonden den oppercoopman Gerrit Broeckmans als opperhooft over 
dit schip Schiedam ende de Nieuwicheyt, mitsgaders over de directie der nego
tie in de Bocht, te stellen om in alle voorvallende saecken den Raet te mogen 
beroepen, in denselven te presideren, de vlagge van de groote stenge te 
voeren, ende voorts met advijs van den Raet op alles te disponeren soo als 
den meesten dienst van de Compagnie vereysschen sal, waervoor wy U. 1. 
alt’samen belasten den voorsz. Broeckmans t'erkennen ende te respecteren.

Tot een besluyt recommanderen U. 1. alt'samen in ’t generael, endeiderin 
’t bysonder, goede eenicheyt, regel ende ordre met den anderen te houden, 
’t volck behoorlijck te gouverneren, met goede exemplen voor te gaen ende 
yder sich in ’t syne te quyten gelijck dat betaemt ende soo ghylieden voor 
ons sult willen verantwoorden.

In ’t Casteel Batavia, ady ultimo May anno 1629.
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: 160. — LIGOR.
AEN DEN CONINCK, 31 MEI 1629.

Grootmogende Coninck. Door Uwe Mayesteyts gesanten Tanrett Nadi 
Radia ende Mambang Sangara is ons wel behandicht syne Mayesteyts gantsch 
aengename missive met de schenckagie die Uwe Mayesteyt ons gelieft heeft 
toe te vougen. Alles hebben volgens syne Mayesteyts schryven ontfangen, 
ende sullen ’t selve t’ allen tyden na vermogen danckbaerlijcken erkennen.

Met groote blyschap ende verheuginge onses gemoets hebben uut haere 
Mayesteyts brieven vernomen de groote genegentheyt van syne Mayesteyt 
den coninck van Siam tot de Nederlanders, mitsgaders de vruntschappen,
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faveuren ende hulpe, buyten alle andere natie onder deselve altijt betoont 
ende bewesen. Wy soecken dat daerinne alsoo mach werden gecontinueert, 
ende dat door Uwe Mayesteyts hulpe ende goede gunste de Nederlanders in 
de rij eken van Siam ende Ligor soo mogen worden gefavoriseert, dat de oude 
vruntschap ende aliancie tusschen beyde de natiën onverbreeckelijck, soolang 
son en maen haer schijnsel geven, mogen blyven geconserveert, in spijtende 
tot affbreuck van haere ende onse vyanden.

Door de cappiteynen van onse schepen, ’t mousson verleden alhier van 
Siam gekeert, hebben mede de quade genegentheyt ende de roveryen van de 
Spagniaerden, tegen ’trijck ende d’ ondersaten van den coninck van Siam 
gepleecht, verstaen. ’t Was hun goet, dat voor d’aencomste van onse schepen 
van Siam vertrocken waren.

Nu senden na Ligor ende omliggende quartieren onsen capiteyn Gerrit 
Brouckmans met twee schepen om aldaer synen handel te dryven, den welcken 
wy met eenen belast hebben, alle rovers ende vyanden van den coninck van 
Siam die in de Zeekoey ende langs de custe aldaer soud mogen bejegenen, 
alle mogelijeke affbreuck te doen, te verdestrueren ende vernielen.

Wy versoecken, als onsen gemelten capiteyn Broeckmans by sijn Mayesteyt 
verschijnt, dat hem alle hulpe ende vruntschap in sijn Mayesteyts lantgelijck 
voor desen mach worden gedaen, ten eynde aen redelijcx coop peper mach 
geraecken ende tijdtlijck affgevaerdicht worden, mitsgaders dat hemalsulcke 
vryheyt ende preference gegunt wort gelijck de Nederlanders van outs in ’t 
coninckrijcke van Ligor altijt genooten hebben, te weten dat voor alle andere 
natiën de peper aen haer moet worden gelevert, daeraen ons dienst ende 
vruntschap sal geschieden ende oorsaecke sijn dat jaerlijcx de vaert sullen 
continueren en Ligor met onse schepen, volckende coopmanschappen sullen 
cometi besoecken.

Uwe Mayesteyts gesanten hebben na vermogen soo goeden tractement ge
daen ende voorts alle hulpe, addresse ende faveur bewesen, dat geen oor
saecke van misnoegen connen hebben, maer vertrouwen dat syne Mayesteyt 
dienaengaende uut haere mondelinge rapporten groot contentement sult 
scheppen. Wy hebben haeren rijs affgecocht ende hebben haer in ’t lossen 
van de rijs met ons eygen vaërtuych behulpsaem geweest, ende voorts den 
tol met alle andere gerechticheden geschoncken ende vrygegeven.

Byaldien deseUwe Mayesteyts gesanten met haerjoneke twee a dry maen- 
den vroeger alhier waren aengecomen, ongelijck meerder souden voor haren 
rijs hebben gemaeckt, weshalven soo Uwe Mayesteyt resolveert eenige joneken 
met peper, rijs o ff andere coopmanschappen wederom herwaerts te senden, 
laet die vroeger comen; sullen meer proffijt doen, ende sal ons faveur ende 
miltrijeke gunste altijt over syne Mayesteyts onderdanen sijn ende blyven.
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In teecken van onse goede genegentheyt ende onverbreeckelijcke vrunt- 
schap senden tot een gedachtenisse aen sijne Mayesteyt in handen van Tau- 
rett Nady Radia ende Mambang Sangarra een alcattijff lanck acht ende breet 
dry Hollantse ellen. VersouckesyneMayesteyt gelieve ’tgeringe in dancke te 
nemen, meer siende op ’tgoet herte als op de waerdicheyt van ’tgeschenck.

In ’t Casteel Battavia, ady ultimo May anno 1629.

161. — PATANI.
AEN CERY PADUCKA, 1 JUNI 1629.

Den Gouverneur Generael wegen den staet der Vereenichde Nederlanden 
in India wenschtCery Paducka van Patany sijn vrundelijcke groete, ende laet 
sijn E. weten dat mijn wel ter hant is gecomen sijne aengename missive met 
een schenckagievan twee pangis, daervooren sijnE. gants vruntlijckbedancke. 

( (.tc> Voorts hebbe seer wel verstaen ’t geene van/Willem de Loy ende van 
onsen cappiteyn Gerrit Brouckmans, mitsgaders /van verscheyde andere per- 
soonen, sijt pretenderende. Seer sijn wy genegen om U in alles behulpsaem 
te wesen ende te rechte te helpen, maer dewyle geen kennisse van saecken 
hebben ende alles voor mijn aencomste in India gepasseert is, hebben onsen 
cappiteyn Broeckmans, die n u met twee schepen na Patany gaet, belast sich van 
U.E. pretensie ende versouck te informeren omme mondelingh rapport van 
alles, ende U.E. sooveel contentement dienaengaende te doen als mogelijck 
wert; U.E. voorts recommanderende gemelten Brouckmans, gelijck voor desen 
altijt gedaen hebt, alle hulpe ende faveur te bewysen, opdat spoedich met 
goede proffyten vandaer weder herrewaerts mach keeren, ommesoo jaerlijcx 
te mogen continueren twee scheepen ende coopmanschappen na Patany te 
senden, ’t welck geschieden sal soo wel getracteert wort, buyten molestie blijft 
ende met weynige on gelden beswaert.

In teecken van vruntschap sende U.E. twee haex, een lemmer, met een 
stuck sandelhout, ’t welck gelieft in dancke t’aenvaerden.

In ’t Casteel Batavia, ady primo Junio anno 1629.
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I 162. — INSTRUCTIE

VOOR DEN CO OPMAN ADRIAEN DE MAREES ENDE DEN RA ET VAN DE 
FLUYTE EDAM, GAENDE NAER DE WESTCUSTE VAN SUMATRA, 1 JUNI 1629.f;

Ghylieden sult van hier op ’t spoedichste na de Westcuste van Sumatra 
verseylen omme aldaer uwe ladinghe in peper te procureren, daertoe U mede-
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geven een cargasoen bestaende in verscheyde goede sorteringh Gusuratse 
ende Choromandelse deden, eenige rouwe syde ende pertye yser, met 7.000 
realen van 8cn in spetie, monterende als per nevensgaende factura blijckt 
ƒ50.172 — 12 — 9, welck naer onse calculatie ruym 1200 bhaer peper sal 
renderen.

Den 6cn April passato sijn tot opsamelingh van peper van hier na voorsz. 
Westcuste vertrocken onder de directie van de oppercoopman Nicolaes Be
hoort ’t schip Thoolen ende de fluyt Amsterveen met ordre omme haer la- 
dinghe in Bancoele, Celebar, Indrapura, Cotatenge ende omleggende quar- 
tieren op te samelen, ende alsoo wy vertrouwen den handel in voorsz. plaetsen 
by gemelte schepen genoechsaem ende ten vollensal connen waergenomen 
worden, sult ghylieden in den peperhandel aldaer niet onderstaen, maervoor- 
der om de Noort loopen naer Priaman, Tico, GassangendePassenangh, ende 
aldaer uwe ladinge op ’t spoedichste ten meesten dienste ende proffijt van de 
Compagnie procureren.

En passant sult ghylieden de vrunden van Tholen ende Amsterveen daer 
in ladinge leggende aenspreecken, dese onse nevensgaende missive aen den 
coopman Behoort behandigen, U vorder informeren van de gelegentheyt ende 
den handel aldaer, uwe instructie ende ordre met hun communiceeren, ende 
voorts met haer overleggen waer apparent de meeste peper ende grootste 
proffyten te behalen sijn, omme U alsoo volgens haer ad vijs derrewaerts te 
transporteren ende uwe ladinge soo haest te procureren als doenelijck wert.

Omme de sware thollen ende andere ongelden die in Tieco ende Priaman 
betaelt worden t’ontgaen, sult ghylieden alle mogelijcke devoiren doen ende 
naersticheyt aenwenden om u ladingh in see te becomen. Al sou men oockde 
deden daerom wat te beter coop moeten geven, ’t sal noch voorderlijcker 
sijn als soo swaren tol van 444 realen ’t 100 bhaer in Ticco ende omliggende 
quartieren aen den coninck van/Atchin te bethalen.

Ende byaldien den handel ’t sy door al te scherpen toesicht ofte stercke 
wacht van de Atchinder in see niet wilde succederen, ende dat genootsaeckt 
wierd den handel aen lant te vervolgen, sult ghylieden trachten u deden soo- 
veel dierder te venten ende de peper beter coop te becomen, opdat deswaere 
lasten van tollen daeraen mogen gevonden worden, ende dat de peper de Com
pagnie niet meer comt te staen als die in see verhandelt word.

Hiernevens gaet copye van instructie voor desen ende nu jongst aen den 
oppercoopman Nicolaes Behoort medegegeven, daerby ghylieden sult cun- 
nen sien, in wat vougen den handel op dito cust wort gedreven, tot wat prijs 
de peper met comptant begeeren ingecocht, wat avance de deden behooren 
te renderen als de peper a 20 realen de bhaer van 3 picol, ende die voor con
tant procureert, niet hooger als daer ingecocht sal werden, gelijck mede hoe
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ghylieden U tegens d’ Engelse, soo in een plaetse met haer compt te handelen, 
sult gedragen. Wy confirmeren by dese gemelte instructie sooveele den han
del concerneert, ende sult ghylieden U daer mede na reguleren ende deselve 
in alles sooveel U aengaet naercomen.

Den ondercoopman Willem Jacobsz. heeft seer goede experientie van den 
handel aldaer. U. 1. sal sonder desselffs advijs ende communicatie niet voor
nemen, maer gesamenderhant de saecke ten beste van de Generale Compag
nie dirigeren.

Eenige Franssen, Deenen ende andere Europische natiën, in aliantie met 
de Ho. Mo. heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden sijnde, in 
see bejegen[en]de, sult deselve laten varen endeU haerder niet aentrecken. In 
wat gestaltenisse die oock souden mogen wesen, laet se soo sesijn, opdat 
ghy u handen daer niet aen verbrant ende de Compagnie aen moeyte helpt, 
gelijck voor desen met ’t Frans schip VEsperance is geschiet.

Portugiesen, Spangiaerden, haere ondersaten ende alle andere onse open
bare vyanden bejegenende, sult alle mogelijcke affbreuck doen, haere goe
deren onder behoorlijcke inventaris aenslaen, ’t volck in goede versekerheyt 
nemen ende ter gelegener tijt herwaerts brenghen.

Doet doorgaens goede wacht op u schip onderhouden ende laet geen 
volck meer aen lant varen, als tot bevordering van den handel vereyscht 
wort, ende past al tij t meester van Compagnies schip ende goederen te blyven.

Ende opdatter gedurende ’t voyagie goede ordre onderhouden ende in 
alle voorvallende saecken belangende de voordenisse van Compagnies affairen 
behoorlijck mach werden gedisponeert, hebben wy goetgevonden den opper- 
coopman Abraham de Marees 't oppergesach, soo over de directie van ’t car- 
gasoen als d’appendentien van dien, mitsgaders de convocatie van den Raet 
ende preseance in denselven te bevelen.

Voorts alsoo verstaen dat bywylen door wederhoricheyt van de schippers, 
soo voor desen op voorsz. Westcuste gebruyckt sijn geweest, Compagnies 
affairen soodanige voordernisse niet hebben connen sorteren als sy wel ver- 
eysschen, soo willen wy den schipper mits desen in ’t particulier gerecom- 
mandeert ende bevolen hebben, soo in ’t verseylen mettet schip van d’een 
plaetse na d’ander, gelijck mede ’t aen lant senden van de boot ende schuyt 
op des coopmans versouck ende begeeren ten dienste van de Compagnie, 
[hem] prompt ende willich te thoonen sooveel eenichsints na seemanschap 
geschieden can ende gelijck als hy voor ons sal willen verantwoorden.

Van gelijcken recommanderen wy den coopman Adriaen de Marees, den 
ondercoopman Willem Jacobsz. ende degeene welcke in den handel aldaer 
by voornoemde Marees soude mogen worden geemployeert, haer uytterste 
devoir aen te wenden teneynde ’t cargasoen met behoorlijcke avance op ’t
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jspoedichste sonder versuymenisse mach worden gebeneficieertendescheeps- 
last in peper geprocureert, omme soo tijdtlijck wederomme herrevvaerts te 
comen als eenichsints mogelijck sy.

Ende alsoo tot onser kennisse gecomen is, dat hun de cooplieden, schippers 
ende minder officieren niet ontsien, tegen onse expresse ordre, soo voor haer 
particulier als andere verscheyde goederen, coopmanschappen en de con
tante penningen te vervoeren, den Heer in sijn gerechticheyt te frauderen ende 
de Compagnie in haren handel ende ordinary proffyten te vercorten, soo is ’t 
dat by desen den oppercoopman, schipper ende alle andere op de fiuyt Edam 
varende verbieden, op pene van hun offitïe ende confiscatie van alle haere 
verdiende maentgelden, voor haer eygen noch voor andere eenige goederen 
o ff contante penningen, ’tsy hoe die mochtewesen, sonder onse kennisse ende 
speciale consent van hier naer andere plaetsen te transporteren, directelijck 
oft indirectelijck, op pene als vooren, mitsgaders confiscatie van de goederen 
ende gelden selffs.

Soo ’t geviel dat eenige schepen off jachten, van ’t patria, Suratte ende 
Choromandel na Batavia gedestineert, opdeWestcustevanSumatraquamen 
te vervallen off alreede aengecomen waren, sult ghylieden haer uut onsen 
name belasten ende bevelen, dat hun op ’t spoedichste herrewaerts vervou- 
gen ende met de lant- ende seewint sonder ’t lant uyt ’t gesicht te loopen sien 
op te comen, gelijck sulcx doenelijck is ende by d’onse, die op gemelte cust 
handelen, jaerlijcx wert gedaen, ende des nodich sijnde sult haer met een 
ervaren stuerman versien.

In ’t Casteel Batavia, ady primo Juny anno 1629.

i

163. — WESTKUST VAN SUMATRA.
AEN DEN OPPERCOOPMAN NICOLAES BEHOORT PER DE FLUYT EDAU,

1 JUNI 1629.

Desen gaet per fluyt Edam, dewelcke wy goetgevonden hebben met een car- 
gasoen van ƒ50.172 — 12 — 9, bestaendein Gusuratsche [ende] Choroman- 
delsche deden, eenige syde, pertye yser ende 7.000 realen in contant, onder 
consignatie van den coopman Adriaen de Marees, tot vervolch van de peper
handel langs de Westcuste van Sumatra te senden; ende alsoo wy vertrouwen 
den handel volcomentlijck in Indrapura ende Cotatenga by U. 1. can waer- 
genomen worden, hebben gemelte Marees ordre gegeven dat om de Noort 
sal loopen ende sijn last aldaer procureren, mits dat in passant U. 1. ende de 
vrunden sal verspreecken om te vernemen wat aldaer in den handel passeert,
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- ■ nader informatie te becomen ende dese onse missive aen U. 1. te bestellen.

Wy recommanderen ende bevelen U. 1. alt’samen den dienst van de Com
pagnie te voorderen, ditto Marees van alles wat den handel concerneert 
goede onderrichtinge te doen, ende met den anderen wel t’overleggen waer 
gemelte fluyte Edam op ’t spoedichste ende met de meeste proffyten sijn last 
sal dienen te procureren, alsoo wy vertrouwen U. 1. aldaer de beste kennisse 
ende nader advysen van de gelegentheyt sult hebben, weshalven soo U. 1. 
met advys van den Raedt oordelen de last van dese fluyte elders ende met 
meerder advantagie als in Tico ende Priaman geprocureert can worden, sal 
U. 1. ende Sr Marees hun aen onse instructie niet binden, maer doet dat best 
is; sullen ’t selve voor welgedaen houden.

Wyders recommanderen U. 1. sijn medegegeven cargasoen conform onse 
intentie ende instructie op ’t spoedichste tegen goede suyvere peper te beni- 

- ficeren, ten eynde soo spoedich herwaerts mocht keeren als doenelijck sy. 
Wy verlangen wat succes den handel sal hebben gesorteert, ende sullen met
ten eersten ad vijs verwachten.

D’Engelse liggen hier heel in onmacht, ende tensy eerlangh secours van 
geit, coopmanschappen, schepen ende volck becomen, is ’tapparentdatghy- 
lieden van haer in den handel aldaer niet getroubleert sult werden.

Tot noch toe hebben tot ons groot verwonderinghe geen schepen uut ’t 
patria vernomen. Leyden ende ’t Wapen van Enckhnysen blyven tarderen 
ende van de nieuwe vloote compareert noch niemant. Of’t gebeurde, dat niet 
verhoopen, eenige derselve by U. 1. op de Westcust quam te vervallen, recom
mandeert ende belast haer uyt onsen name, [dat] alle mogelijcke debvoir doen 
herrewaerts te comen; informeert haer wat cours hebben te houden om spoe
dich, gelijck de Westcustvaerders doen, op te comen, ende des noodich sijnde 
geeft haer een ervaren stierman mede. Wy sijn hier om schepen ende volck 
uut de mate verlegen, weshalven beharticht dit, soo eenighe uut ’t patria van 
Suratte of Choromandel by U. 1. quamen te verschynen; grooten dienst sal 
de Compagnie daeraen geschieden.

In ’tCasteel Batavia, ady primo Juny anno 1629.
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164. — ORDRE
VOOR DEN SCHIPPER FRANS LONCKEN ENDE ONDERCOOPMAN CORNELIS 

DOETMENUYT, MITSGADERS DEN RA ET VAN DE JACHTEN CLEYN 
HEUSDEN ENDE TEYOUHAN, GAENDE NEFFENS TWEE TINGANS 

OM D'OOST TOT TEGAL 4 JUNI 1629.

Alsoo de geruchten seer sterck loopen dat den Mattaram wederom 
tocht soude voorhebben om na Batavia, off, gelijck andere seggen, na Bantam

een
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^ te comen, tot wekken eynde, soo gerapporteert wort, goede pertye rijs doet 
- ,<^versamelen^pntme deselve met prauwen door de rivieren van Lossary, Pa- 

manucan off Cravangh tot provisien van sijn leger na te doen brengen, soo 
is ’t dat wy goetgevonden hebben, om naerder kennisse van saeken te crygen, 
U. 1. met de jachten Heusde?i ende Teyouhan neffens twee tingans omd’Oost 
tot voor Tegal te senden; ghylieden sult dienvolgende desen aenstaenden 
morghen onder seyl gaen ende u reyse langs de wal bevoorderen, omme te 
vernemen off yewerts eenighe vergaderinghe van prauwen soud mogen ont- 
decken, tot wekken eynde ghylieden in ’t gaen ende comen alle de rivieren 
tusschen Batavia ende Tegal gelegen sult aendoen ende visiteren, sooveel 
sonder mercklijcke perijckel geschieden can.

Ende eenige vergaderinge gewaer wordende, ofte dat U ’t sy in ’t gaen off 
keeren een vloote van tingans ende ander Javaens vaertuych, met rijs ge
laden, compt te bejegenen, sult deselve aentasten, vernielen ende destrueren.

Eenige handelaers rescontrerende, ’t sy dat na Batavia tenderen off elders, 
pas of geen pas hebbende, sult vruntdelijck bejegenen ende haer ongemoles- 
teert varen laten, alleenelijck scherpelijck U van haer informerende van des 
Mattarams desseynen.

Eenige tingans off ander vaertuych omtrent de wal in ’t gesicht crygende, 
sult die trachten t’onderscheppen ende in u gewelt sien te becomen omme 
van haer eenige naerdere tydinge en kuntschap van des Mattarams voor
nemen te becomen; sult deselve in u gewelt hebbende vruntlijck bejegenen 
ende geen hostiliteyt bethoonen, hun ondervraecht hebbende weder laeten 
varen.

Soo ghylieden seecker bescheyt becompt van eenige vergaderinge van 
prauwen om rijs in d’ een off d’ ander rivier ’t leger na te brengen, sult ons ’t 
selve datelijck per tingang advyseren ende U ondertusschen onthouden om
trent de rivier daer ghy verstaen sult hebben haer rendevoes te sullen sijn, 
opdat wy U sooveel secours in der haest toesenden als sullen connen uut- 
maecken, om alsoo des Mattarams quade desseynen sooveel te beletten als 
doenelijck wert.

Byaldien ghylieden geen merckelijck rescontre tusschen dit ende Tegal 
becompt, noch genootsaeckt wort eenige hostiliteyt tegen die van den Mat- 
taram te gebruycken, sult alsdan, voor Tegal gecomen sijnde, een man 2 a 3 
aen landtmogen senden, den tommogon van onsentwegengroetenendeeenich 
bestiael, hoenders, gansen ende eenden tot ververssinghe voor ’t volck pro- 
cureren, tot wekken eynde wy den coopman Doetmenuyt 1000 realen van 
8en in spetie medegeven, omme daervan reeckeninge te houden.

Voor Tegal sult niet tarderen, maer wederom herwaerts aen al soetgens 
langs de wal keeren om ons van u wedervaren rapport te doen/
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Ordre, 4 Juni 1629.

|.? Soo die van Tegajjvraechden waerom daer gecomen sijt, sult hun antwoor
den dat d’ heer Generael gerapporteert was eenige rovers de custe onveyl 
maeckten, ende dat van sijn E. gesonden sijt om die te verjagen, opdat de 
handelaers onbeschadicht over en weer varen mogen.

Byaldien ghylieden spoedich sonder rescontre off iets te vernemen tot in 
Tegal compt ende daer mede van geen preparaten verneempt, sult ghylieden 
soo hem de wint eenichsints voegen will, voorts tot voor Japara loopen ende 
daer alles dat ter rheede vint, geen pas van ons hebbende, in der haest ver
nielen, aenslaen ende destrueren, ende vandaer soo spoedich herrewaerts 
comen als doenelijck zy.

Eenige joncken, ondersaten van den Mattaram, die na Japara ende elders 
tenderen, sonder onse passé in see bejegenende, sult voor goede buyt aenslaen.

Die van Bantam bejegenende sult ongemolesteert laten, gelijck mede alle 
ander vaertuych dat van Borneo, Bali, Bima ende elders herrewaerts soude 
mogen tenderen.

Den Raet van dese jachten sal bestaen uut navolgende persoonen te weten: 
den schipper Frans Loncken, den ondercoopman Cornelis Doetmenuyt, 
schipper Pieter Reynerts, den ondercoopman van der Dussen, sergiant Hen- 
drick Man, ende Marten Crael, ondercoopman op Teyouhan, in welcken raet 
schipper Frans Loncken gedurende dese reyse sal presideren ende de vlagge 
van boven op’t jacht Cleyn Heusden voeren. Belasten een ygelijck, op ge- 
melte jachten en tingans varende, hun daernaer te reguleren.

In ’t Casteel Batavia, ady 4en Juny anno 1629.
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-V 1 165. — JAMBY.

AEN DEN OPPEECOOPMAN FRANS ADRIAENSZ. DE VRIES PER *T SCHIP 
ZUYT-HOLLANT, 9 JUNI 1629.

i:

ft U salve arrivement met de fluyte Veisen in Jamby sullen t’syner tijt, nevens 
’t geene aldaer sal toedragen, gaerne verneemen.

Desen gaet, gelijck wy U. E. toegeseyt hebben, per ’t schip Zuyt-Hollant 
meteen cargasoen van/27.595 — 13 — 1, bestaende in 4000 realen van 8en, 
pertye deden ende eenighe provisien, als per factura ende ’t cognoissement 
in ’t largo blijckt. D’Almogende laet U alles met lieff toecomen ende met 
proffijt ten dienste van de Compagnie beneficieeren; na goeden ontfanck sal 
U. E. ’t generael daervoor crediteren ende ons de bevindinge adviseren.

Dit schip wort gesonden tot overvoer van de gerede peper, soo voor reecke- 
ninge van den oppercoopman van der Hoeff aldaer als ’t geene by U sal op-
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gesamelt sijn, daermede wy gemelte van der Hoeff op sijn versoeck [hebben] 
toegestaen sich herwaerts te transporteren. U. E. sy gerecommandeert te 
helpen bevoorderen [dat] ditto schip op ’tspoedichste mach werden afge- 
vaerdicht.

Na van der Hoeff’s vertreck sal U. E. Compagnies affairen conform de 
instructie U. E. verleent in Jamby dirigeren ende deselve als hooft waer- 
nemen; per desen confirmeren gemelte ordre, U. E. andermael recomman
derende, ghelijck wy U oock wel serieuselijck belasten, voortaen geen uut- 
staende schulden te maecken, geen geit noch deden op leverantie van peper 
uut te doen, geen peper noch capitael aen lant te pericliteeren, maer den 
handel uut de schepen te dryven, de peper in Jamby te verwachten ende de
selve aldaer met contant ende deden op ’t voorderlijcxste te procureren, opdat 
wy t’ allen tyden, als de gelegentheyt voorcompt, onbelemmert van Jamby 
mogen scheyden, alsoo onse intentie is (gelijck U. E. mondelinge geseyt 
hebben) om mettertijt geheel van Jamby op te breecken ende de saecken 
daerna te schicken dat de peper ons vandaer met joncken door Chinesen 
ende andere alhier toegebracht wort, omme alsoo eetimael van de vexatie, 
overlasten, sware oncosten ende lastige tollen der Jambinesen ontslagen te 
blyven, ende niet meer Compagnies middelen by maniere van onderpant in 
haer geweit te vertrouwen.

Wy laeten ons voorstaen de saecke eerlangh ende seer gevoechelijck daer- 
toe sal connen worden gebracht, te meer d’Engelse gants onmachtich sijn, 
genoechsaem buyten hoope van redres in toecomende, wy nu tot Bantam 
verdragen ende in vreedesijnde, daer ’t aen geen peper sal mancqueren, mits
gaders dat wel middelen sullen vinden ’t vervoeren van de Jambische peper 
na Malacca ende anders te beletten.

U. E. sal ondertusschen die van Jamby, Palimbangh ende alle andere in
duceren, dat met haer peper ende coopmanschappen na Batavia varen, haer 
versekerende van ons favorabel onthael ende wisse profïfyten in den handel 
alhier. Laetniet na u uutterste debvoir in desen te doen, alsoo de Compagnie 
in ’t generael ende den staet van Batavia in ’t particulier daeraen goeden 
dienst sal geschieden.

Ende alsoo wy calculatie maecken, als dese cargasoenen sullen sijn gebene- 
ficeert, met ’t peperrestant van van der Hoeff meer peper in Jamby sullen 
hebben als Zuyt-Hollant, Velssen ende de Haze sullen connen overvoeren, 
nemen voor, soo haest gelegentheyt becomen, noch een schip na Jamby te 
senden, daermede U. E. naerder advysen hebt te verwachten; ende blijft hier
mede den Almogende Godt in genade bevolen.

In ’t Casteel Batavia, ady 9cn Juny anno 1629.
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166. — JAMBY.
AEN DEN OPPERCOOPMAN VAN DER HOEFF PER ’T SCHIP ZUYT-HOLLANT,

9 JUNI 1629.
i
-i Onsen jongsten aen U. E. is geweest in dato 22cn May passato per de fluyt 

Velsen, daervan hiernevens de copye gaet, gelijck mede d’instructie, den 
oppercoopman Frans Adriaensz. de Vries medegegeven, alle welckeby desen 
andermael confirmeren, U. E. recommanderende gedurende sijn presentie 
aldaer onse intentie ende ordre, tot bevoorderingh van Compagnies affairen 
ende handel in Jamby gegeven, na vermogen te helpen invoeren ende ge- 
melte de Vries soo goede onderrechtinghe te geven, dat by U. E. vertreck de 
Compagnie geen schadelijcke verachteringhe in haer handel aldaer come te 
lyden.

Desegaet, gelijck per onse voorgaende toegeseyt hebben, met Suyt-Hollant, 
daerinne gescheept een cargasoen bestaende in 4000 realen van 8en, pertye 
deden ende eenige provisien van rijs, vlees, speek, olij, azijn ende arack, mon
terende te samen als per nevensgaende factura ƒ27.595 — 13 — 1, geconsig- 
neert aen den coopman de Vries; van den ontfangh ende bevinding sullen 
t’ uwer aencomste advijs verwachten.

Dit schip Zuyt-Hollant, als per vorige missive geseijt, senden omme u per
soon ende sijn peperrestant herrewaerts te transporteren. Sult U dienvol
genden soo spoedich na Batavia vervoegen als doenelijck wert, nevens al- 
sulcke peper als by de Vries opnieus sal opgesamelt zijn ende Zuyt-Hollant 
bequamelijck voeren can.

Wy recommanderen ende bevelen U. E. andermael op ’t serieuste geen 
uutstaende schuit te maecken, geit noch deden op leveringh van peper uut 
te setten, geen cappitael noch peper aen lant meer te risiqueren, maarden 
handel uut de schepen te vervolgen ende de peper in Jamby te verwachten, 
omme t’allen tyden, als degelegentheyt presenteert, van Jamby onbelemmert 
te mogen opbreecken, alsoo onse intentie is mettertijt geheel vandaer op te 
breecken, de saecke daerna te schicken dat ons de peper van daer mach wer
den toegebracht, omme alsoo van de vexatie, overlasten, exactien ende sware 
tollen der Jambinesen ontslagen te blyven ende Compagnies middelen niet 
meer by maniere van onderpant onder hun te vertrouwen. Wy hebben 
goeden moet de saecke eerlangh daertoe sal connen worden gebrocht, te 
meer d’Engelsen in onmacht leggen, buyten apparentie van redres in toeco- 
mende, sijnde nu met die van Bantam veraccordeert ende in vreede, alwaer’t 
oock aen geen peper sal manequeren. ’t Vervoeren van dejambise peper naer 
Malacca hoopen dat middel sullen vinden om te beletten.

Op u vertreck sult een vruntlijck offscheyt van de coningen ende grooten
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in Jamby nemen, haer de blyvende vrunden recommanderende, ten eynde 
gedurende haer aenwesen aldaer ongemolesteert haren handel in aller ver- 
sekerheyt mogen vervolgen; versoeckende mede des conings hulpe omme 
noch soo veele van de oude uytstaende schulden in te crygen, als by alle 
debvoiren condt te wege brengen.

Die van Palimbangh in Jamby sijnde sult de goede genegentheyt van 
d’heer Generael t’hunwaerts aendienen ende alle de vruntschap uyt sijn E. 
name toeseggen, haer voorts animerende dat met haer peper ende alle andere 
coopmanschappen na Batavia varen, haer versekerende van ons favorabel 
onthael ende wisse proffyten in den handel. Laet niet u uutterste devoir in 
desen te doen; de Compagnie sal daeraen dienst geschieden.

De saecken van Brustens verthoonen hun hoe langer hoe slimmer; sijn 
desseynen sijn seer quaet geweest; Godtloff dat deselve voor den tijt sijn 
ontdeckt.

In ’t Casteel Batavia, ady 9en Juny anno 1629.

167. — COMMISSIE
VOOR CORNELIS WILLEMSZ. BOM, GAENDE MET ’T JACHT DEN HARING TOT 

BEVORDERINGE YAN PARTICULIEREN HANDEL, GELIJCK MEDE OM 
ONSE VYANDEN ALLE MOGELIJCKE AFBREUCK TE DOEN,

10 JUNI 1629.

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael wegen den Staetder Vereenichde 
Nederlanden in Indien, allen dengeenen die desen sullen sien ofte hooren 
lesen saluyt, doen cont alsoo met onse permissie by de rheders geequipeert 
ende uutgerust is ’t jacht genaempt den Haringh om daermede soo op den 
inlantschen gepermitteerden handel alsmede tot affbreuck van ons algemeene 
vyanden te mogen varen, leggende jegenwoordich hier ter rheede seylreet, 
soo is ’t dat wy de voorsz. rheders vergunt ende gelicentieert hebben, ghe- 
lijck wy haer vergunnen ende licentieren mits desen, om met voorsz. jacht 
van hier langs de custe van Java naer Balimboangh ende Baly ende van daer 
herwaert tot bevoorderinghe van haeren particulieren handel, volgens d’or
donnantie daerop beraemt, te mogen varen, met voorder commissie omme 
onderwegen soo in 't gaen als keeren alle Portugiesen, Spagniaerden ende 
andere adherenten, item alle degene die onder des Mattarams gebiedt sorte
ren ende van andere vyanden plaetsen coniende ofte derrewaerts gaende, 
sonder onse pas varende, aen te tasten, te vermeesteren, haere goederen en 
persoonen in goede verseeckeringhe onder behoorlijcke inventaris naer ge- 
legentheyt alhier ofte aen de eerstcomende schepen, comptoiren ofte jachten
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van de Generaele Compagnie over te brengen omme op de deuchdelijcheyt 
van de prinsen gedisponeert te werden, welverstaende dat op ’t voorsz. ofte 
andere vaerwaters niet sullen vermogen te beschadigen ofte empescheeren 
eenige Europische natiën in confederatie ofte vrundtschap met de Doorl. 
Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden staende, ge- 
lijck mede geen Indische natiën, onse vrunden, geallieerde ende bontge- 
nooten, alsdaer sijn die van Balimban, Jambi, Andrigiry, Patany, Siam, Cam
bodja, Succadane, Cotaringe, Benjarmassingh, en van vrunden o ff nutrale 
plaetse comende ofte derwaerts gaende.

Ende alsoo tot uytvoeringe van de voorsz. voyagie nodich achten, dat ge- 
melte jacht met een goet overhooft versien werde, soo hebben wy op ’t ver- 
soeck van de voorsz. rheders geeligeert, gestelt ende geauthoriseert, gelijck 
wy eligeren, stellen ende authoriseren mits desen, den persoon van Cornelis 
Willemsz. Bom, omme als schipper ende overhooft over ’t selve te comman
deren, in den Raet te presideren ende ’t voorvallende tot welstant van de 
generaliteyt ende haer particulier welvaren naer behooren te dirigeren.

Belasten ende bevelen oversulcx den stuerman, minder officieren, boots- 
gesellen ende alle andere op voorsz. jacht varende, den voorsz. Cornelis Wil
lemsz. Bom voor haer opperhooft t’erkennen, respecteren ende gehoorsamen.

Recommanderen ende ordonneren daerbeneffens alle gouverneurs, com
mandeurs ende alle andere respective overhooffden soo te water als te lande 
in dienst der Generaele Vereenichde Oost-Indische Compagnie sijncle ende 
onder onse gehoorsaemheyt sorterende, die gemelte jacht souden mogen 
bejegenen, ’t selve met volck ende ingeladen goederen vry ende vrank te 
laten passeren ende repasseren, ende, des van noode hebbende, met vivres, 
amonietie van oorloge ofte andere nootlicheden tot vorderinghe van haere 
voorgenomen voyagie naer vermogen te helpen ende assisteren, alsoo ’t selve 
tot welstant van ’t vaderslant ende dienste van de Generaele Compagnie 
bevinden te behooren.

Gegeven in ’t Casteel Batavia, ady 10 Juny anno 1629.
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168. — INSTRUCTIE^

jr > le> V7.VOOR DEN E. WILLEM JAN6Z., GAENDE MET ’T SCHIP DEN 8WARTEN ARENT
NAER TEYOUHAN ENDE JAPAN, 22 JUNI 1629.

Wat tsedert onse vestinge op Formosa in Teyouhan tusschen d’onse ende 
eenige Japanse cooplieden gepasseert is, hoe gemelte Japonders gelijcke 
vryhèyt nevens d’onsen in den handel aldaer pretenderen ende den gouver-
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neur als hooft van die plaetse niet willen erkennen, wat moeyte ende spor- 
telinghe d’onse met haer van tijt tot tijt hebben gehadt omme ’t gros van den 
handel aldaer voor de Compagnie te conserveren, wat ongenuchte ’t selve 
gebaert heeft, hoe den gouverneur Pieter Nuyts anno 1627 expres van hier 
in ambassade aen den keyser van Japan gecommitteert is geworden, omme 
naerder openinge van ons doente op de custe van China aen syne Mayesteyt 
te geven ende de dachten die tegen ons ten hove ingebracht waren met alle 
beleeftheyt ende humble mine t’ excuseren ende te dempen, wat succes ge- 
melte besendingh gesorteert heeft ende hoe gemelte Nuyts onverhoort afge- 
wesen ende onverrichter saecken in Teyouhan gekeert is, mitsgaders hoe 
sich de saecke tsedert sijn aencomste aldaer toegedragen hebben, wat af- 
fronte ende schade de Compagnie aengecomen is door ’t quaet beleyt van 
voorsz. Nuyts ende den Raedt aldaer uyt een desperate resolutie van capiteyn 
Jaffioye met de Japanders van twee joncken van Nangesacke in Teyouhan 
sijnde, hoe den Raet op d’innicque pretentie van gemelte Japonders ende om 
d’heer Nuyts uyt haer handen te verlossen aen voorsz. Jaffioye uut Compag
nies middelen hebben laten volgen, ende met haere joncquen in compagnie van 
’t schip Erasinus naer Japan laten keeren, in rouwe zyde en de Japans zilver 
de waerde van ƒ107.164 — 17, is U. E. ten deele bekent, ende sult alles uut 
onse nevensgaende pampieren naerder cunnen vernemen. Doorleest deselve 
ende incorporeert se wel, omme U. E. daervan te dienen als de gelegentheyt 
voorvalt ende te passé comt.

Niettegenstaende alle dese gepasseerde onlusten ende dat des Compagnies 
vyanden in Japan daerdoor materie ende stoffe sullen becomen hebben omme 
onse natie aldaer ten hoochsten te denigreren ende voor den keyser ende 
rijcxraden odieus te maecken, heeft d’heer Nuyts naderhant, genoechsaem > 
tegen onse gegeven ordre ende goede intentie, gelijck by nevensgaende be- 
scheyden blijckt, van Teyouhan naer Japan gesonden rijckelijck geladen de 
schepen Heusden ende Woerden, ende van China is derwaerts gevaren met een 
cargasoen hartevellen ende sapanhout ’t schip de Vreede, in vougen de Com
pagnie injjapan is hebbende vier schepen, namentlijck de Vrede, Erasinus, 
Woerden ende Heusden, met een cappitael van omtrent 10 tonnen gouts.

Ende alsoo met de jongste advysen van dato 4en February passato uut Tey
ouhan verstaen wort dat tot die tijt toe geen schepen noch tyding van Japan 
hadde vernomen, mitsgaders dat alhier tsedert geen naerder advysen noch 
schepen verschenen sijn, is ’tapparent, dat (gelijck wy uut sekere gevangene 
Portugiesen van Maccauw vernemen) Compagnies schepen ende middelen 
in Japan werden opgehouden.

Weshalven met advys van onse Rade goetgevonden hebben, U. E. met ’t 
schip den Swarten Arcnt derrewaerts expres te committeeren omme te ver-
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nemen wat van desaeckesy, de misverstanden, questien ende onlusten soo 
voorgevallen sijn uyt onsen name ten besten van de Compagnie te helpen 
vereenigen ende wechnemen ten eynde den handel ende de vruntschap met 
die in Japan in toecomende mach blyven geconserveert, daeraen de Generale 
Compagnie op ’t hoochste is gelegen.

Ghy sult dienvolgende uwe reyse in den name Godes op ’tspoedichste van 
hier na Teyouhan voorderen sonder onderwegen eenige verversplaetsen aen 
te doen om geen tijt te verliesen, ’ten waere de hoochdringende noot anders 
vereyschte.

In Teyouhan met lieflf gecomen sijnde, sult u carg^soen voor die plaetse 
gedestineert, bestaendein 1000 picol peper, 80 picol sandelhout, 50 lasten rijs 
ende eenige andere provisien, als per nevensgaende facture sien cunt, aen 
d’heer Gouverneur Putmans overleveren ende versorgen ’t selve in aller yl 
wort gelost, om uwe reyse tijdtlijck na Firando in Japan te vervolgen.

Wy laeten ons voorstaen ende vertrouwen vastelijck, dat U. E. op sijn aen- 
comste in Teyouhan naerder tydinge ende schepen uut Japan vinden sult, 
daerna U. E. in sulcken geval [sich] sult hebben te reguleren.

Ingevalle by naerder advysen in Teyouhan verneempt de saecken in Japan 
wel staen ende alles buyten swaricheyt is, sal U. E. op ’t goetvinden van den 
Raet van daer mede na Japan mogen nemen alsulcke waren ende coopman- 
schappen als daer by ’tcomptoir voor Japan dienstich sijn ende in den Arent, 
nevens ’t cargasoen van hier affgesonden, gebercht connen werden.

Maer byaldien geen schepen noch nader tydingen in Teyouhan vernomen 
sijn, sal ’tniet geraden wesen eenich cappitael meer najapan gesonden worde, 
dewylealredemaer te veele onderpant aldaer sijn hebbende. Alleen delaecke- 
nen ende 't geene van hier in den Arent voor Japan gescheept sy, sult mede 
derrewaerts nemen, ’t welck sijn reden heeft, dewyle de swarte laeckenen ende 
d’ andere manifacture in geen quartieren van India als in Japan alleen connen 
gebenifitieert worden, soodat deselve nootsaeckelijcken aldaer moeten wor
den vercocht, hier in ’tpackhuys vergaen, ofl weder naer Europa gesonden, 
’t welck ons t’eer tot desen risico heeft doen resolveren om deselve in Japan 
te pericliteren op hoope van goet succes.

Gedurende u aenwesen in Teyouhan verstaen wy dat de tweede stem in 
den Raet sult hebben ende de tweede persoon aldaer sult presenteren,daerna 
een yder in Teyouhan sich heeft te reguleren.

Van Teyouhan gescheyden sijnde ende omtrent Japan comende, sult 
trachten ’t sy uyt visschers ofte andere vaertuych, dat omtrent de wal sult 
comen te bejegenen, sooveel cuntschap van Compagnies stant in Japan ende 
haere gelegentheyt te vernemen als by alle mogelijcke middelen sult cunnen 
te wege brengen, om U met des te beter fondament in ’t aendoen van de
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haven van Cotche te moghen reguleren endeuwesaeckedaernaeteschicken.
’t Schip volgens de Japanse coustume gevisiteert sijnde ende consent be- 

comen hebbende om te mogen landen, sult U na Firando by den oppercoop- 
man Cornelis van Nieuwroode vervougen ende deseonse missive overleveren.

De saecke in Japan noch in questie ende ongedecideert vindende, ende U 
van den heer van Firando ofte andere gevraecht sijnde, wat daer compt maken 
ende van waer dat compt, sult hun beleeffdelijck daerop dienen, datvan d’ heer 
Generael uut Batavia gesonden sijDomme te vernemen naer de schepen die 
verleden jaer van Siam ende Teyouhan naer Japan sijn gevaren; dat sijn E. 
tsedert hun vertreck gans geen tyding van haer wedervaren heeft vernomen, 
niet wetende off deselve in Japan sijn aengecomen, in see vergaen off eenich 
ander ongeluck bejegent, ende dat sijn E. te meer daerinne beducht is, ver
mits in een ront jaer ende meer geen schryven van sijn volck, in Japan reside
rende, heeft vernomen.

i

i

H
i

Dus verre in communicatie met d’heer van Firando getreden sijnde, ende 
dat U. E. oordele geraden sy, voor die tijt in naerder conferentie met hem te 
treden, sal U. E. hem voorder aendienen, hoe den E. heer Generael tot sijn 
groot leetwesen (met de schepen dit jaer van Teyouhan in Batavia aenge
comen) vernomen heeft, dat tusschen den gouverneur in Teyouhan en de 
Japanse natie different gevallen ende misverstant geresen was, ter oorsaecke 
aldaervan Nangesacke twee joncken, extraordinari sterckgemant, wel van al- 
derhande amonutie van oorloge ende andere wapenen versien, onder ’tbeleyt 
van capiteyn Jaffioye verscheenen waeren, ’t welck den Gouverneur suspect

■ :

*
<

sijnde ende in nabedencken van quade desseynen gebracht hebbende, de 
Japanders van haer geweer t’ syner versekeringe hadde ontbloot, waerover 
de heer Generael gemelten gouverneur Nuyts by provisie van Teyouhan 
heeft opontboden ende een ander persoon in sijn plaetse gestelt; dan alsoo 
sijn E. geen volcomen kennisse van saecken hadde, was U. E. van d’heer 
Generael expres belast omme aldaer volcomen informatie te nemen wegens 
d’offentie die den gouverneur in Teyouhan aen de Japanders soude mogen 
gedaen hebben, opdat de behoorlijcke straffe daerover mach werden gedaen; 
hem voorts van de goede genegentheyt van sijn E. versekerende, ende dat 
U. E., sooveel in sijn vermogen is, [sich] seer gaerne wilt gebruycken laten 
ende oock last hebt om de geresen e misverstanden te vereffenen ende alle 
verschillen (byaldien daer eenige sijn) in ’t vrundelijck ende met de gevoe- 
chelijcxste middelen te veraccorderen ende t’asopieren, versoeckende 
den heer van

:
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Firando ende alle andere grooten, daer d’ occasie sal presen

teren, volgens haere aengeboorne goedertiernheyt ende goede affectie die 
altijt tot de Nederlantse natie hebben gedragen, haere goeden raet, faveur, 
hulpe ende addresse daertoe te willen prestenteren; U voorder bedroeft
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ende als verwondert gelatende, siende de misverstanden soo hooch geresen 
tusschen beyde de natiën, daer ter contrarie als voor desen in Japan sijt 
geweest, de vruntschappen ende faveuren, die de Nederlanders in Japan 
gaudeerden, alle andere vreemde natiën excedeerden; dat U. E. van opinie 
ende oock versekert sijt, dit alleen door toedoen ende ophitsingh van de 
Spagniaerden ende Portugiesen, onse erffvyanden, compt, die niet liever 
souden sien als dat de Nederlanders uut Japan gejaecht ende den handel 
ontseyt wort, omme alsoo hun proffijt daermede tot nadeel van beyde natiën 
te doen.

Dit punct dient de grooten van Japan met aller discretie ende beleeftheyt 
geremonstreert, hun versoeckende ’tselve in achting te willen nemen, ten 
eynde geen ongefondeerde dachten ende calumnie lichtvaerdich tegen ons 
mach werden aengenomen.

Ende alsoo wy niet geinformeert sijn hoe de saken in Japan op u aencomste 
sult vinden, dewyle geen advysen vandaer hebben becomen, vertrouwende 
altijt dat alles in beter termen sal sijn als hier wel opinieren, cunnen dienvol- 
gendegeen preciseordre op alles geven. Naer voorvallende occasien sal U.E. 
sich moeten reguleren ende den dienst van de Compagnie voorderen, trach
tende by alle gevoechelijcke middelen ende goede offitie U t’insignueren in 
de gunste van de grooten om by middel van dien d’openstaende differentie 
te faciliteren ende tot een goet eynde te brengen. Discreet ende beleeft, niet 
trots noch inportun willen de Japanders bejegent sijn; versorcht dan dat aen 
Uwer syde dien volgende geen mancquement sy, ende laet dit u wit sijn, na- 
mentlijck te behertigen dat de vruntschap tusschen ons en de Japanse natie 
geconserveert blyve, de commertie sijn libre voge gelijck voor desen mach 
sorteren, ende dat uut Japan sooveel van Compagnies middelen getrocken na 
Teyouhan ende'Batavia-geretoureert wert als immer by alle menschelijcke 
naersticheyt can worden tewege gebracht.

Tot alle gevoechelijcke accommodatie van saecken sult U genegen thoo- 
nen, U verluyden laten seer gaerne de misverstanden ende verschillen aen 
d’uytspraecke van sijn Mayesteyt ende de rijcxraden te willen differeren, o ff 
dat de cooplieden onder den anderen hun different op d’uytspraecke van 
onpertydige gecommitteerde vereffenen, omme alsoo de Japanders met alle 
beleeftheyt ende discretie de mate vol te meten.

Byaldien den dienst van de Compagnie vereyscht dat een besendingh aen 
den keyser sal moeten worden gedaen/tsyd’ordinary off d’extraordinary, sal 
U. E. sich daertoe laten gebruycken ende [als] hooft van 
waerts gaen, U. E. recommanderende, alles met de minste pompe aengeleyt 
worde. Beter houde dat de statie ende uwe suite cleyn sy ende de schenckagie 
des [te] aensienelijcker, gelijck by experientie bevinden dat de pracht ende
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’t groot gevolch van cl’heer Nuyts ten tyde van sijn ambassade de grooten in 
Japan suspect ende daervan jelours waren, [ende] niet dan groote verachte- 
ringh in saecke heeft gecauseert.

Byaldien eenige grooten van Japan off ymant anders, ’tsy bygeval, ofFoock 
desulcke die daer expres toe mochten geaposteert sijn, met U. E. in discours 
quamen over de souverainiteyt van Teyouhan, den gepretendeerden vryen 
handel der Japanders ende ’t geene dienaengaende meer mocht worden ver- 
socht, sult op alles seer spaersaem ende met voorbedachten raet antwoorden, 
met beleeftheyt ende modestie aennemen de saecke by d’ heer Generael voor 
te dragen ende te helpen bevoorderen de Japanse natie contentement wort 
gedaen, U by alle wegen ende voorvallende occasie als een middelaer stel
lende, [ende] op ’tsoetste met alle beleeffheyt d’affhandelinge van soo ca- 
pitale puncten aen d’heer Generael in Batavia refereren.

Met den coophandel sal U. E. sich niet moeyen, maer U gedragen als een 
gesant van sijn E. gesonden omme te vernemen hoe Compagnies saecken in 
Japan staen ende de geresene misverstanden te helpen beslechten. Soo U. E. 
wegen ’t coopen off vercoopen van eenighe goederen wort aengesproocken, 
wijst die met een minnelijcke tronye aen den oppercoopman Nieurode; by
aldien U gevraecht wort wat coopmanschappen medebrengt, laet dat door 
den coopman van ’t schip, Joost Schouten, beantwoorden.

Gedurende u aenwesen in Firando, daer den oppercoopman Nieuroode 
present is, sal deselve als hooft van die plaetse presideren ende sal U. E. den 
tweeden persoon aldaer presenteren. Wy recommanderen U. E. goede corres
pondentie ende onderlinge vruntschap met den anderen te houden, ten eynde 
Compagnies dienst na behooren mach worden gevordert ende d’ affairen van 
de Compagnie soo mogen worden gedirigeert, dat onderlinghe vruntschap 
met den Japander mach blyven gecontinueert, de negotie geconserveert ende 
goede retouren na Teyouhan ende Batavia affgesonden; dit is ’t wit daerna 
U. E. alt’samen moet schieten, ende d’ oorsaecke daeromme derwaerts wort

4

gesonden.
Gedurende de reyse sal den E. Willem Jansz. den Raet beroepen endecon- 

tinuelijck in denselven op ’t schip den Ar ent presideren.
Hoe U.E. [sich] in ’t rescontreren van vrunden ende vyanden hebt te dragen, 

wat coursen sult houden, hoe men Teyouhan ende Japan hoort aen te soecken, 
sullen U. E. alhier niet voorschryven, maer gedragen ons aen U. E. goede 
ende lange ervaringe; d’Almogende verleene U alt’samen behouden reyse.

Alle de nevensgaende open pampieren sal U. E. den oppercoopman Nyen- 
roode communiceren ende hem om te lesen ter hant stellen.

In 't Casteel Batavia, ady 22811 Juny anno 1629.
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169. — TEYOUHAN.
AEN DE GOUVERNEUR PUTMANS PER LIMLACCO’S JONCK, 15 JUNI 1629 ‘).

Wy verhoopen dat U den Almogende met syne vloote voor den ontfang 
deser ter gedestilleerde plaetse in salve sal hebben gebracht ende Compag
nies affairen aldaer in gewenschte termen sal hebben gevonden, alle ’t welck 
t’syner tijt seer gaerne sullen vernemen.

Desen gaet per joncke van Limlacco, die wy op sijn versouck geconsen- 
teert hebben na Teyouhan ende China te varen om synen handel aldaer te 
dryven ende t’syner tijt wederom herrewaerts te keeren. Wy recomman- 
deeren U. E. (des versouckende) hun sooveel faveur ende addresse te laten 
genieten als sonder mercklijcke prejuditie van des Compagnies negotie aldaer 
sal connen geschieden. Wat coopmanschappen ende waren in ditto joncke 
gescheept is, sal U. E. by nevengaende memorie ende tolbrieff connen sien. 
U. E. sal sorghe dragen ’sHeeren gerechticheyt aldaer, soo van incomen als 
uytgaen, behoorlijck gevoordert ende voldaen wort.

Tegenwoordich leyt hier in ladinge, omme in 5 a 6 dagen per costi en Japan 
te vertrecken, T schip den Are?it> sijnde den 9cn deser met 355 bhaer giroffel- 
nagelen uut Ternate alhier aengecomen, daermede U.E. te verwachten heeft 
50 lasten rijs, 50 lasten peper, eenich sandelhout, alle de swarte laeckenen 
voor Japan, ende voorts sooveel provisie als’t schip vorder zal connen innemen.

Van contanten blyven hier gans ontbloot ende sijn tsedertU. E. vertreck noch 
geen schepen van ’tpatria aengecomen, soodat, byaldien voor de depesche van 
dit schip deselve niet verschynen, U. E. geen contanten te verwachten heeft.

Van Japan noch Teyouhan hebben t’sedert u vertreck geen naerder ad- 
vysen vernomen.

Ende alsoo, gelijck vooren geseyt, den Arent cort na desen met noch een 
joncke van capiteyn Bencon staet te volgen, daermede U. E. naerder ende 
breeder advysen hebt te verwachten, sullen desen eyndigen, U. E. ondertus- 
schen recommanderende de bevoorderinge van Compagnies welstant aldaer 
na vermogen te behertigen.

In ’t Casteel Batavia, ady 15en Juny anno 1629.
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170. — TEYOUHAN.
AEN DEN GOUVERNEUR PUTMANS PER ’T JACHT DEN ARENT, 22 JUNI 1629.

Met de joncke van Limlacco is onse jongsten geweest, daervan hiernevens 
de copyen senden.

‘) Dit stuk, hoewel eerder afgezonden dan het vorige, is blijkbaar later dan dat gesteld; 
vandaar deze plaatsing in het copieboek.
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Dese gaet per ’t schip den Ar ent, daermede goetgevonden hebben na Japan 
te committeren den E. Willem Jansz. By nevensgaende instructie sal U. E. 
sien wat ordre ten dienste van de Compagnie goetgevonden hebben der- 
waerts te geven.

In gemelte instructie sal U. E. vernemen hoe ons op naerder advysen, die
gouden mogen aengecomen wesen, gedragen omme !o':. ’ . 

in gevalle de saecken in Japan beter afgeloopen waren als wel geopinieert 
wort, nevens de swarte laeckenen ende andere manifacture, in den Ar ent v oor 
Japan geladen, daerby in te schepen alsulcke coopmanschappen als U. E. in 
voorraet dienstich voor Japan by der hant sult hebben; maer geen naerder 
tydinge becomen hebbende, off de verschillen aldaer noch ongedecideert sijn- 
de, connen niet geraden vinden meer cappitael derwaerts te vertrouwen. Na 
d’advysen ende tydinge [die] aldaer (buyten onse kennisse) becomen mocht 
hebben, sal U. E. de saecke van Japan met advijs van den Raet ten besten van 
de Compagnie dirigeren, ende dienvolgende sooveel van onse ordre na Japan 
gegeven a ff off toe doen, als geoordeelt sal werden den welstant van de Com
pagnie in die quartieren te vereysschen; daeraen ons gedragen.

Wy hebben ten dienste van de Compagnie goetgeacht dat den E. Willem 
Jansz. op sijn aencomste ende gedurende sijn verblyven in Teyouhan de 
tweede stem in den Raet aldaer sal hebben. U. E. sal hem daervoor aennemen 
ende onse ordre dienaengaende effect sorteren laten.

Per dit schip den Arent wordt U. E. voor Teyouhan gesonden een carga- 
soen bestaende in 741f picol peper, 80-f picol sandelhout, 50 lasten rijs ende 
verscheyde andere provisie, gelijck per nevensgaende facturesien cunt, mon
terende ƒ29.417 — 18 — 2. Na goeden ontfang sal U. E. ’t generael daer
voor crediteren ende ons t’syner tijt de bevinding adviseren.

Wy recommanderen U. E. dit schip, in Teyouhan gecomen sijnde, in alleryl 
te lossen ten eynde op ’t spoedichste sijn reyse na Japan mach vervorderen, 
dewijl ’t alrede laet in ’t mousson begint te gaen.

Wat cargasoen voor Japan in den Arent gescheept is, can U. E. uyt neven- 
gaende facture, in handen van den E. Willem Jansz. berustende, beogen. 
Directelijck hebben ’t selve aen den oppercoopman Nyenroode in Firando 
geconsigneert, soodat U. E. daervan geen reeckeninge te houden hebt.

Met dit schip keeren na Teyouhan de resterende persoonen van de veronge- 
lucktejoncke Walcheren, met ’t schip Mauritius overSiam alhier aengecomen, 
gelijck per nevensgaende rolle blijckt. Voor ’t geene alhier genooten hebben 
sal U. E. haer aldaer nabehooren doen debiteren, [ende] d’overledene haer 
reeckeninge sluyten; per advijs.

Tot noch toe sijn de langverwachte schepen Leyden ende ’t Wapen va?t 
Enckhuysen niet opgedondert, ende van de nieuwe vloote die op den herbst

uutJapan in Teyouhanj
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1628 volgens de toesegginge van de heeren Mayores tijdtlijck behoor-anno
den uyt onse landen geseylt te sijn, hebben t'onser grooter vervvonderinge 
tot noch toe niet vernomen; d’Almogende geleyde d’een en d’ander haest

1
in have.

Wy nemen voor, soo haest de schepen uut ’t patriaverschynen, een redelijck 
schip off cloeck jacht met cappitael ende de gebreeckende nootlicheden U. 
E. toe te schicken; dan soo ons ’t selve by langer tardance als wel verhoopen 
compt t* ontstaen, is ’t apparent U. E. na desen geen voorder ontset sullen 
connen toesenden, alsoo gans distitut van comptanten, bequame schepen 
endevolck sijn, daerna U. E. by provisie de saecke wel mocht beginnen te 
schicken, mesnagierende alle de vivres ende nootlicheden die in voorraet sijt 
hebbende op ’t spaersaemste.

’t Sobere capitael dat in Teyouhan is, sal U. E. in geen andere als de ge- 
e}rschte waren besteden, ende voornemen tlijck in zulcx dat voor Choromandel 
ende Suratte ende Persia wort geeyst; alles conform onse memorie U. E. op 
sijn vertreck medegegeven.

Van Zuratte ende Persia is hier op 19en deser aengecomen ’t schip Uuttrecht 
met den commandeur van den Broeck, sijnde van de schepen ’t Zeepaert, 
Brouwershaven, Bommel ende Weesp op de custe van India gescheyden, alle 
seer rijckelijck geladen met 910 balen syde, pertye indigo, cattoene gaeren, 
salpeter ende 660 packen Guseratse deden, monterende t’samen over de 
11 tonnen gouts. De peper was in Persia op slappen mart, daertegen alle de 
geeyschte Chineese waren wel begeert.

De coninck van Persia was overleden ende sijn soons soone in sijn plaetse 
gesuccedeert.

Om goutdraet voor de Cust tot de goelongs ende andere deden sijn seer 
verlegen. De jongste deden, van Choromandel becomen, sijn meest sonder 
goutdraet; ’t is U. E. bekent hoe schadelijck dat voor de Compagnie is. Met 
t* eerst kerende schip sullen goede pertye verwachten.

Soo haest onse schepen uut Japan in Teyouhan verschynen, sal U. E. 
rypelijck met den Raet overleggen wat navale macht op de custe van China 
vereyscht wort,soo totdefentie van Compagnies volckende middelen, offentie 
van vyanden als vervolch van de negotie aldaer; ende na goeden overlech 
conclusie genomen hebbende, sendt alle d’overige macht op ’t spoedichste 
herwaerts. Hout geene schepen vruchteloos op, gelijck voor desen geschiet is. 
Wy sullen die hier wel van noode hebben, ’t Sal alhier schaers genoech 
komen, om alles na behooren waer te nemen.

Ondertusschen sy U. E. gerecommandeert volgens onse intentie ende mede
gegeven instructie de tegenwoordige scheepsmacht, die sijt hebbende, wel te 
gebruycken, soo tot opening van de Chinese handel, affbreuck ende prinse
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op den vyant, ’t vaerwater tusschen Hoccheo ende Kelang Tansin, de vyants 
vestplaetse, te trubleren ende de custe van China om de Noort, soo lang voor 
desen gerecommandeerd naerder t’ontdecken.

Die van de Moluccos adviseren ons dat aldaer uut sekere overgecomene 
Spagniaerden verstaen hadden, in Manilha groote preparatien gedaen ende 
sterck geequipeert wierde, omme ons fort in Teyouhan t’encorporeren, ende 
dat den gouverneur van de Manilha in persoon met de macht derwaerts 
comen soude; dan alsoo in ’t lant van Manilha een seer heftige pestilentiale 
sieckte ontstaen was, die veel menschen consumeerde, wierd aen de voort
gang van gemelte exploict getwijffelt. Ondertusschen sy U. E. gerecomman
deert op sijn hoede te wesen, overal goede ordre te stellen, de noodige forti
ficatiën te versorgen ende op de versekeringh van Compagnies fort, schepen, 
volck ende middelen soo te letten, dat door openbaer gewelt noch by onver- 
wachten overval geen perijckel comt te lyden.

Batavia wordt opnieus van de Mattaram ghedreycht; de geruchten loopen 
dat groote preparaten ten oorloge doet; dat met 70 a 80.000 man affcomen 
sal; eenige meynen dat na Bantam tenderen sal. Wat ons aengaet, sijn sijn 
aencomste getroost, ende vertrouwen met Godt geen meer voordeel als voor 
desen behalen sal.

Gelijck vore geseyt, byaldien de zaecken in Japan wel en buyten questie sijn, 
sal U. E. soo veel rouwe syde derwaerts schicken als byderhandt hebt; van 
hier connen niet resolveren tot nader advysen eenige derrewaerts teseynden, 
ende nemen voor de syde alhier in voorraedt na ’t patria af te schepen; sult 
derhalven Japan van daer moeten provideren soo alles wel is.

Doet het schriftelijck verhael van des Mattarams oorloghe tegen Batavia, 
U. E. op sijn vertreck medegegeven om aen d’heer Nuyts te behandïgen, 
copieren, ende sent het aen Sr Nieuroode in Japan.

In ’t Casteel Batavia, ady 22en Juny anno 1629.
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171. — JAPAN.
AEN Sr. NXENRODE PER ’T SCHIP DEN ARENT, 22 JUNI 1629. ;

1

Onse jongste brieven aen U. E. sijn geweest per de vloote van den com
mandeur Carel Lievensz. in dato 27 Juny anno 1628 over Teyouhan. Sedert 
hebben tot onse groote verwondering tyding, schepen noch schryven van 
Japan vernomen, ’t welck ons doet presumeren, gelijck hier uyt eenige van 
Maccauw verstaen, Compagnies schepen, volck ende middelen aldaer werden 
opgehouden.
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De verachteringe, soo daer maer geen groote schaede uut ontstaet, sal de 
Compagnie seer smarten. Wy laeten ons voorstaen veele van dese swariche- 
den ende d’affronten in Teyouhan geleden, wel hadden connen worden 
vermijt, soo d’ heer Nuyts syne passie had connen bedwinghen ende wat 
sivielder met de Japonder gehandelt. D’ Almogende versette Compagnies 
schade ende geve haer affairen in Japan ten beste mogen uutvallen.

Ende alsoo Compagnies negotie op de custe van China by d’heer Nuyts 
niet worden gedirigeert als den dienst van de Compagnie is vereysschende, 
hebben op den 25en April derwaerts gecommitteert met de jachten Slooten, 
Wieringen, Diemen, ende Batavia d’ heer Hans Putmans, omme ’t gouverne
ment op sijn aencomste aldaer uut handen van d’ heer Nuyts over te nemen. 
Wat ordre ende instructie gemelten Putmans van hiermede gegeven hebben, 
can U. E. sien uut copye derselver, in handen van den E. Willem Jansz. berus
tende, daeraen ons gedragen.

Lang sijn in suspens geweest wat ordre op de saecke van Japan [stellen] 
souden; ’t heeft ons oock aen scheepen ontbroocken; eyntlijck hebben ge- 
resolveert den E. Willem Jansz. met ’t schip den Swarten Arent naer Japan 
aff te vaerdigen. By nevensgaende instructie sal U. E. sien, wat ordre ten 
dienst van de Compagnie goetgevonden hebben derwaerts te geven.

Wy recommanderen ende bevelen U. E. met gemelte Willem Jansz. goede 
correspondentie te houden ende den dienst van de Compagnie na vermogen 
te voorderen, ten eynde onse ordre ende instructie effect mach sorteren.

Wy hebben ten dienste van de Compagnie goetgevonden voorsz. Willem 
Jansz. de tweede stemme in den raet van ’t comptoir Firando te geven. U. E. 
sal hem daervoor aennemen ende doen respecteren, gelijck wy hem mede als 
hooft geauthoriseert hebben, om dies nodich sijnde in d’ ordinary off een 
extraordinari besendingh aen den keyser gebruyckt te worden.

Met dit schip den Ar ent wort U. E. toegesonden een cargasoen bestaende 
in 629 stucx swarte laeckenen, pertye Leytse manifacture, 300 ® quickzilver, 
eenige fijn lywaet ende andere geschilderde doecken tot schenckagie, als per 
facture endecognoissement breeder blijckt bedragende; in alles ƒ90.867-14 -8. 
D’Almogende laet U. E. ’t selve met lieff toecomen ende ten besten van de 
Compagnie beneficieren; t’ syner tijt sullen de bevindingh gaerne vernemen.

Op wat insichte soo mercklijcke pertye swarte laeckenen sijn sendende, 
can U. E. uut nevengaende instructie beoogen; menagieert de quantité ende 
maeckt die, is ’t doenelijck, niet bekent; ende siet ondertusschen de hant te 
lichten. Procureert deselve sooals de gelegentheyt ende constitutie van 
saecken aldaer mede sal brengen; wenschten dat alles in goet cooper veran
dert ware.

In handen van d’E. Willem Jansz. gaen buyten facture, die hem belast
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hebben te procureren eenige rariteyten, als 1 a 2 Persiaense rocken, alcativen, 
schapen, pauwen, caketouwen etc., omme te verschencken daer den dienst 
van de Compagnie sal vereysschen.

Tsedert onse jongste sijn dese navolgende posten tusschen ’t comptoir 
Firando ende ’t generael voorgevallen, namentlijck:

Voor de goederen als andersints per de schepen Woerden ende Heusden 
Teyouhan ontfangen, blijft Firando belast ter somme van ƒ 307.702;/^ 

item voor ’t cargasoen met de Vrede van Siam ontfangen ƒ 58.403 — 8f. 
Hiertegen blijft ’t comptoir in Firando gecrediteert voor ’tsilver als ander- 
sints per ’t jacht Chincheu naer Teyouhan gesonden ƒ24.896 — 1 —4; 
item voor 200 balen rijst, per den capiteyn Jaffioye van Nangesacke in Teyou
han vercocht, ƒ 875.

Met Heusden sal U. E. ontfangen hebben twee cassen n°. 194 ende 198, in
houdende 8 swarte stametten ende 33 stucx grove rassen, ongetaxeert; ge- 
lijck mede een casse met Iaeckens n°. 133; daervoor 't comptoir Firando in 
de bovenstaende somme van ƒ307.702 belast wort, alles costende gelijck per 
nevensgaende extract is blijckende.

Tsedert onsen jongsten sijn hier van ’t vaderslant aengecomen de sche
pen Tholen ende ’t Wapen van Rotterdam, sijnde in May 1628 nevens de 
schepen Leyden ende ’t Wapen van Enckhuysen (die noch blyven tarderen) 
uutgeseylt.

In ’s lants saecken was weynich veranderinge voorgevallen.
De YVest-Indische Compagnie had wederom een treffelijcke macht t'zee 

geset, bestaende in sestich zeylen.
Den Generael Carpentier was (met sijn vlote) geluckich in ’t vaderslant 

aengecomen.
In November passato sijn van hier naer ’t vaderslant gekeert de schepen 

Prins Willem, Nassou, Vlissingen, Vere, de Leeuwinne ende Delffshaven, alle 
rijckelijck geladen, daermede overgegaen sijn d’ Heeren Willem Jansz., Le- 
febvre ende Gorcum; d’ Almogende geleyde haer in salvo.

Tsedert is in Marty gevolcht ’t advijsjacht Grootenbroeck.
Uyt nevensgaende schriftelijck verhael sal U. E. sien wat succes des Matta- 

rams oorloge tegen Batavia heeft gehadt ende wat tsedert 3-|- maent belege- 
rings alhier gepasseert is. De geruchten loopen sterck, dat andermael groote 
preparaten ten oorlogh doet ende op Batavia off Bantam^soude gemunt heb
ben ; ’t gevolch leert den tijt.

Ingevalle by U. E. ende den Raet ten dienste van de Compagnie goetge- 
vonden wort tot bevorderinge van saecken aldaer ymant expres uyt onsen 
name onder den tytel van ambassadeur na boven te committeren, hebben wy 
daertoe geauthoriseert den E. Willem Jansz., gelijck per nevensgaende copye

van
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van syne acte sien cunt. Wy recommanderen U. E., dat hem in sulcken ge
valle de behoorlijcke eere ingeruymt werde.

Gedenckt dat ons met d’eerstcomende schepen goede pertye Japans pam- 
pier wert gesonden, gelijck mede de Japanse zyde stoffen, voor desen geeyscht.

Hiernevens gaet copye van seeckere acte aen den E. Willem Jansz. verleent 
omme daerby in Japan te verthoonen dat uut onsen name gesonden wort, 

U. E. ende den Raet goetvint hem in ambassade te gebruycken; sulcx500

niet geraden sijnde, can achtergehouden werden. Wy remitteren ’t selve aen 
den Raet aldaer, omme daerinne ten besten dienst van de Compagnie te be-
soigneren.

In ’t Casteel Batavia, ady 22en Juny anno 1629.

172. — TEYOUHAN.
AEN DEN GOUVERNEUR PUTMANS PER CAPITEYN BENCONS JONCQ,

22 JUNI 1629.

Onsen jongsten was in dato 15en deser per joncke voor.Limlacco alhier ge- 
equipeert ende per coste affgesonden. Desen gaet met de joncke door capiteyn 
Bencon van hier affgeladen, in compagnie van ’t schip den Swarten Arent ge- 
destineert naer Teyouhan ende Japan; d’Almogende geleyde hun in salvo.

Ende alsoo capiteyn Bencon ons voorschryven aen U. E. heeft versocht, 
ten eynde dese syne joncque ende volck, by U. E. verschynende, alle faveur, 
vruntschap ende addresse tot voordering van synedesseynen mach erlangen, 
hebben hem sulcx niet connen noch willen weygeren, weshalven sy U. E. ge- 
recommandeert ende bevolen, gemelte joncke by U. E. verschynende ende 
des versouckende, mits hun sulcx oock waerdich maeckende, deselve de hel
pende hant te bieden, ende voorts soodanige vruntschappen ende addressen 
te laten genieten als sonder prejuditie van de Compagnie ende haren handel 
can geschieden, alle ’t welcke ons t’ syner tijt lieff sal sijn te vernemen tot 
contento volgens dit ons voorschryven gegaudeert hebben.

Uut d’advysen van de Moluccos vernemen, dat aldaer uut seker overge- 
comen Spagniaerden verstaen wort in Manilha sterck wierd geequipeert, ende 
een tocht op ons fort in Teyouhan voornamen. Den gouverneur van Manilha 
wort geseyt dat selffs in persoon mede soude gaen; dan alsoo in ’t lant van 
Manilha een pestilentiale sieckte was ontstaen die menichte van volck wech- 
nam, was gedifficulteert, o ff gemelte toerustinghe voortgang sal nemen. On- 
dertusschen sy U. E. gerecommandeert op de versekering van Compagnies 
fort, volck ende middelen te letten ende soo goeden ordre te stellen, dat by

1
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openbaer gewelt noch onverwachten overval geen perijckel compt t’encou- 
reren, dat Godt verhoede, in wiens bewaringhe wy U. E. neffens sijn lieve 
huysvrouwe sullen bevelen.

In ’t Casteel Battavia, ady 22cn Juny anno 1629.
!
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173. — CREDENTIAEL, 22 JUNI 1629.

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur-Generael wegen de Doorl. Ho. Mo. Heeren 
Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, syne Vorstelijcke Genade 
Fredrick Hendrick, by der gratie Godts Prince van Orangien, Grave van Nas- 
sou etc., mitsgaders de Heeren Bewinthebberen van de Generale Geoctroy- 
eerde Oost-Indische Compagnie in India, allen dengeenen die desen sullen 
sien ofte hooren lesen, saluyt!

Alsoo tot ons groot leetwesen vernomen hebben, dat tusschen de Neder- 
lantse natie ende eenige Japanse coopluyden van Nangesacke different ende 
questie is ontstaen, sijnde ons de redenen ende oorsaecke van dien meest 
onbekent.

Ende dewyle ons niet meer ter harten gaet als alle beginselen van moeyten 
ende questien mogen worden vermijt ende tijtlijck gedempt.

Soo is’tdatwy goetgevonden hebben onsen capiteyn Willem Jansz. expres 
derwaerts met een schip te committeren, omme sich ten rechte wat van de 
saecke sy t’informeren ende uut onsen naem by alle mogelijcke middelen 
ende goede offitie te bevoorderen, de misverstanden, crackelen ende ver
schillen, die t’sy door misduydingh off wel door toedoen van onse vyanden, 
dePortugiesendeSpagniaert, tusschen beydede natiën souden mogen wesen 
ontstaen, ten besten mogen worden geaccommodeert ende t’ eenemael ge- 
assopieert.

Weshalven versoecken gants vruntelijck syne keyserlijcke Mayesteyt, de 
rijcxraden ende alle andere de groote ende eedelen van Japan, die desen 
souw mogen worden verthoont, gemelten onsen capiteyn Willem Jansz. vol- 
comen credit ende gelóove te geven in ’t geene desen aengaende voor te 
dragen heeft.

In 't Casteel Batavia, ady 220n Juny anno 1629.
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174 — ORDRE
VOOR D’HEER COMMANDEUR ADRIAEN BLOCQ MAERTSZ. ENDE DEN RAET 

VAN DE JACHTEN GLEYN ARNEMÜYDEN, DE KEMPI1AEN ENDE CLEEN 
HOOPE, GAENDE NEVENS DRY TINGANS VAN HIER OM D’ OOST 

TOT OMTRENT ENDE VOOR.£EGAL, 26 JUNI 1629.

Op de geruchten die ons dagelijcx ter ooren quamen, dat den Mattaram 
sich prepareerde om andermael een tocht op Batavia off Bantam voor te 
nemen, mitsgaders dat langs de seestrant ordre gegeven hadde versameling 
van groote pertye rijs ende padi te doen, omme deselve door de riviere van 
Lossari, Pamanucan off Crauwan tot sustent van sijn leger na te voeren, 
hebben wy den 6en Juny langs de wal om d’Oost tot Japara gesonden de 
jachten Cleen Heusden, Teyouhan ende dry tingans om nader kennisse van 
saecke tebecomen, ’trendevous van deversamelingh van rijs ende padi t’ ont- 
decken ende den toevoer derselver by alle mogelijcke middelen voor te 
comen ende te beletten, gelijck per copye van d’ordre hiernevensgaende, 
doemaels den schipper Frans Loncken ende den oppercoopman Cornelis 
Doetmenuyt medegegeven, sult connen sien.

De gemelte jachten sijn sonder rescontre tot voor Tegal gecomen, alwaer 
denselven dach dat arriveerden hebben sien invaren 52 prauwen met padi 
geladen. D’onse hebben haer door den tommegon aldaer met een schoon 
praetjen laten abuseren ende geen verhindering aen gemelte prauwen ge- 
daen, regelrecht met haer instructie ende ordre strydende, even off vergeten 
hadden, waerom gesonden waren, latende die schoone occasie soo achteloos 
passeren.

Ende alsoo tsedert seeckere informatie becomen hebben, selffs uut eenen 
Warga, die omme de gelegentheyt van Batavia te bespien alhier van Tegal 
met 12 prauwen onder schijn van handelaers aangecomen ende door ons 
in versekering genomen is, dat den Mattaram geresolveert was sijn macht na 
Batavia te wenden, ende dat de provisie van rijs ende padi voor sijn leger in 
Tegal wierd geamasseert, omme vandaer door de riviere van Maronde, Crae- 
wang, dan apparentelijck door die [van] Pamanucan ’t leger na te brengen, 
soo is T dat wy goetgevonden hebben "omme de saecke t’hervatten, ge- 
melten toevoer te beletten ende af te snyden ende den misslach, by die van 
Cleyn Heusden ende Teyouhan begaen, te repareren, U. E. van hier langs de 
wal om d’ Oost tot omtrent Tegal te senden met de jachten Cleen Arnemuyden, 
de Kemphaen ende de Cleyne Hoope> nevens dry tingans, gemant boven ’t or- 
dinary scheepsvolck met 60 musquettiers.

U.E.sal dienvolgende Uwe reyse in Godes name op morgen, soospoedich 
doenelijck wert, voorderen, siende langs de wal met de lant- ende seewint op te 
comen, alle mogelijcke middelen aenwendende omme ’t gemelte secoursvan
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pady ende rijs t'atraperen; weshalven soo eenighe prauwen off ander 
tuych van de Javanen in vloote U comt te bejegenen, sult deselve datelijck 
aentasten, vernielen ende destrueren.

Alle vaertuych dat in see ende onder de wal gemoet, sultaanslaen, ’t volck 
in goede versekeringe bewaren, sonder ymant te relascheren, opdat den vyant 
geen kennisse van ons desseyn becompt.

Van de gevangene sult U scherpelijck informeren van desMattarams voor
nemen ende preparaten, mitsgaders waer de rendevous sy ende in wat rivier 
de padi ende rijs die ’t leger sal worden nagevoert gebrocht wort, opdatU. E. 
met des te beter fondament daerop moocht wachten.

Wy sijn seer genegen Tegal afif te loopen om de pady ende rijs aldaer in 
voorraet sijnde haer affhandich te maecken, alsoo vastelijck vertrouwen, dat 
by goet succes des Mattarams desseynen daermede souden gestut worden.

Maer devvyle sober van volck sijn versien ende niet weten wanneer des 
Mattarams macht hier verschynen sal, hebben ’t selve tot nader ontset van 
volck, dat dagelijcx verwachten, uutgestelt, endegoetgedachtU.E.by provisie 
vooruut te senden, omme, ondertusschen dat secours verwachten, ’t vervoeren 
van gemelte provisie te beletten.

’t Sal derhalven niet geraden sijn dat men die van Tegal t’ ontyde wacker 
maeckt off waerschout, maer dat U. E. met haere jachten by Westen Tegal 
ende by Oosten Pamanucan op de wacht blijft, ter plaetsedaerU.E. oordelen 
’t meeste voordeel te behalen sal sijn, offby informatie sult verstaen hebben 
den toevoer best can worden beleth; U. E. op ’t hoochste recommanderende 
in allen gevalle met de beste circumspectie desaecke te behertigen, alsoo ver
trouwen den Mattaram door ’t missen van dese provisie sal worden geïncom- 
modeert, ja dat sijn desseynen ten principalen daermede sullen worden ver- 
achtert ende gestut.

Draecht goede sorge dat de jachten Cleen Heusden ende Teyouhan in ’t 
keeren van Japara [U] niet verby loopen, alsoo wy goetvinden dat U. E. sijn 
vloote daermede sal verstercken ende haer aldaer ten dienste van de Com
pagnie sult gebruyckcn. Laet gestadich daer wel nauutkijcken, ende voert des 
nachts licht aen de mast.

Dese jachten bejegenende sult ghy U van haer wegen Tegals gelegentheyt 
wel informeren; den schipper Frans Loncken ende den ondercoopman Doet- 
menuyt sijn daer aen lant geweest ende sullen apparent goede kennisse van 
de gestaltenisse ende macht van ’t volck aldaer hebben, ende soo U. E. na 
goede informatie ende rype deliberatie geraden vont ende [U] mansgenoech 
kende met de presente macht, die sijt hebbende, de plaetse met apparentie van 
goet succes aen te tasten ende af te loopen, vaert daermede voort, ende den 
Almogende verleene u t’ samen victorie over onse vyanden,
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Maer byaldien sulcx met groot perijckel ende hazaert sout moeten worden 
onderleyt, sal U. E. alles op onse nader ordre uutstellen ende ons degelegent- 
heyt van de saecke per ’t jacht Cleen Heusden adviseren, off wel met een tingan 
na dat sulcx best geraden sult vinden.

Ende opdatter gedurende dit exploict goede ordre ende eenicheyt wort 
onderhouden, hebben wy goetgevonden dat d’ heer commandeur Adriaen 
Blocq Martsz. ’t gebiet over dese jachten, gelijck mede over de jachten Cleen 
Heusden ende Teyouhan, sal voeren, den Raet beroepen, continuelijcken in 
denselven presideren ende de vlagge van boven voeren op alsulcke jacht als 
sijn E. sal varen; recommanderen ende bevelen dienvolgende aen alle schip
pers, coopluyderi, soldaten ende bootsgesellen, op de gemelte jachten ende 
tingans varende, voorsz. Blocq Martsz. voor haren commandeur t’ erkennen 
ende obedieren, gelijck sulcx voor ons sult willen verantwoorden.

Tot u behulp ende om te gebruycken daer U. E. ’t selve geraden sult vin
den, gaet mede schipper Dirck Bouwensz.

U.E. sal op deselve tocht continueren soo lange de vivres connen toelangen, 
off totdat andere ordre van ons becompt.

U. E. voorts tot een besluyt recommanderende, goede sorge te dragen dat 
den vyant van sijn provisie mach gefrusteert blyven, ende beter op onse ordre 
ende intentie te letten als die van de jachten Cleen Heusden ende Teyouhan 
hebben gedaen.

Onse vrunden, als daer sijn die vanBenjarmassingh, Cotaringa, Succadane, 
Borneo, Bima ende Baly, sult onbeschadicht passeren ende repasseren laten, 
des noot sijnde hun alle hulpe ende faveur bethoonen, sooveel sonder preju- 
ditie van de Generale Compagnie can geschieden.

In ’t Casteel Batavia,_ady 26en Juny anno 1629.

175. — OM D’ OOST.
AEN ADRIAEN BLOCQ MAERTSZ. PER 'T JACHT DE MUYS, 29 JUNI 1(>29.

Desen gaet per ’t jacht de Muys, ’t welck wy op des rheeders versoeck toe- 
gestaen hebben mede om d’ Oost tot afbreuck van onse vyanden onder uwe 
vlagge ende gebiedt te moghen cruyssen, met last, van hier seylende hun 
debvoir sullen doen, om op ’t spoedichste [aen] te comen ende dese onse mis
sive aen U. E. te behandigen.

Dit jacht ende volck sal U. E. tot versterekinge van sijne vloote mogen ge
bruycken, off wel op haer selven, des versouckende ende geraden sijnde, laten 
cruyssen om haer voordeel te soecken. Na gelegentheyt van saecke sal U. E. 
dienaengaende op haer voorstellinghe mogen disponeren ende alles ten besten
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dienste van de generale Compagnie, affbreuckvan den vyantende verhinde- 
rinch van haer desseynen dirigeren.

Met 15 cloecke Nederlanders ende eenige swarte is dit jacht gemant.
Tsedert u vertreck sijn hier van Tegal andere drj' prauwen met 29 man 

aengecomen, die mede in versekeringh hebben genomen; brachten brieven 
van de tommogon, dagende dat de jachten Cleyn Hetisden ende Teyouhan 
eenige prauwen hadden aengehaelt, ’t welck den Mattaram verstaende op ’t 
hoochste qualijck nemen soude; dat oock den tommegon daerover licht in 
ongenade soude raecken; versocht dat sulcx wilden voorcomen ende die van 
de jachten daerover straffen; adviseert mede aen Warga, datbyaldien hy ver- 
neempt t'aenhalen van de prauwen met onse ordre ende kennisse wort gedaen, 
dat sich dan in der haest na Tegal soude vervougen ende thuys comen.

Hierneven gaet schriftelijcke verclaringe van Warga, gelijck mede van de 
principale der dry prauwen, na u vertreck alhier aengecomen, daerby U. E. 
des vyants desseyn sult vernemen ; cunt U, soo geen nader ende beter infor
matie becomen hebt, in ’tbeletten van den toevoer daerna ten besten reguleren.

Tegenwoordich sijn hier omtrent 170 man van des tommogons volck in 
hechtenisse, ende na geseyt wort hout noch eenich volck omtrent Dermeyo 
op de wachte, in vouge de macht in Tegal seer [is] verswackt, soodat wy ons 
laten voorstaen dat U. E., geassisteert met de jachten Cleyn Heusden, Teyou
han, ende de Muys, suffisant sijt om die plaetse op sijn onversienst aen te tas
ten ende af te loopen, weshalven, soo U. E. by naerder kennisse ende infor
matie na rype ende goede deliberatie geraden, vint, de saecke by der hant te 
nemen, vaert daermede voort, met de beste ordre ende meeste voorsichtic- 
heyt als immer doenelijck sy, ende den Almogende geve U. E. goet succes.

Na ons ’tvolck van de jongste dry prauwen raporteren, was in Tegal op 
haer vertreck niet meer als twee tochten met pady ingecomen samen 92 prau
wen sterck.

’t Sy dat U. E. resolveert off niet, Tegal aen te tasten, off by goet succes, de 
plaetse affgeloopen sijnde.de geamasseerde pady ende rijs geruineert ofte in 
handen becomen hebt, sy U. E. gerecommandeert, [omme] met de beste 
circumspectie den voorderen toevoer [te] beletten, uwe macht ende jachten 
op debequaemste plaetsen [te] verdeelen, ’tsy dan de jachten byeen te hou
den daer U. E., [na] by naerder kennisse van eenige gevangene soudt mogen 
verstaen hebben, den besten dienst cunnen doen.

By Oosten Tegal sal den toevoer met immer soo grooten avantagie verhan
delt connen worden als by Westen, te meer de grootste quantité van de pro- 
visien vandaerte verwachten staet; ’t sal derhalven goet wesen, ’tsy dat Tegal 
affloopen off in esse gelaten wort, eenige jachten by Oosten die plaetse op de 
wacht gesonden worden. Na wy verstaen sijn alle de seeplaetsen tot op 't
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Oosteynde van Java, ende die van de Madura, gelast toevoer van pady ende 
rijs te doen, gelijck U. E. uut de nevensgaende verclaringe naerder cuntsien; 
U. E. sy gerecommandeert ten besten daerop te letten, ’t Is seker, soo hun 
dese provisie can worden affgesneden, dat 't heel desseyn teniet sal wesen.

U. E. sal mede verdacht sijn dat de Javanen, soo haest U gewaer worden, 
haerspien sullen uutsenden om te vernemen waer hun de jachten onthouden, 
ende dat trachten sullen deselve by nacht ende t’ontyde met hare provisien 
te passeren ende voorby te loopen ; dient sich derhalven aen geen vaste plaet- 
sen te binden.

In alle maniere sal U. E. sorge dragen, dat de jachten Cleyn Heusden ende 
Teyouhan U niet missen; ende soo op den ontfang deser niet verscheenen sijn, 
souden niet ongeraden achten een jacht daerom uutsondt.

De jonckjens, op den 27en ende 28en deser versproken, sijn hier wel aenge- 
comen, ende uw memoriken, aen den ontfanger gedirigeert, bestelt.

Geen volck sal U. E. largeren, maer alles dat becompt in goede versekeringe 
bewaren. Daer mede verlegen sijt, sent ons die met een van de jachten her- 
waerts.

Desen dusverre geschreven sijn de, arriveren alhier de jachten Cleyn Heus den 
ende Teyouhan, die soo wijs thuys comen als uutgevaren sijn. Wy hebben 
goetgevonden U. E. deselve op staende voet weder toe te senden, omme in 
onse desseynen niet verachtert te worden.

Ende alsoo dese jachten soo voor Japara^als langs de custe eenige prauwen 
hebben aengehaelt, ende dat U. E. apparent mede al eenige rescontre sult 
gehadt hebben, mitsgaders dat Warga met sijn geselschap alhier opgehouden 
wert, sullen de Javanen langs de cust ongetwijffelt op haer hoede wesen, 
daerop U. E. wel dienen verdacht te sijn, ende niet als met goede voorsichtic- 
heyt, rype deliberatie ende grondige kennisse eenich lanttocht byder hant te 
nemen.

Tot noch toe sijn alhier geen schepen verscheenen, soodat U. E. tot ons 
leetwesen geen naerder secours cunnen toesenden.

In ’t Casteel Batavia, ady 29en Juny anno 1629.
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176. — ORDRE
VOOR PIETER TEUNISZ., CAP1TEYN ENDE SCHIPPER OP ’T JACHT DE MUYS, 

GAENDE OM D’OOST NA DE VLOOTE VAN DEN HEER COMMANDEUR 
ADRIAEN BLOCQ MARTENSZ., 29 JUNI 1629.

Op ’t versoeck van uwe rheeders hebben wy toegestaen dat langs de custe 
van Java U voordeel op d’ondersaten van de Mattaram, onse vyanden, sult
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mogen soecken, mits U alvooren adclresserende aen den heer commandeur 
Adriaen Blocq Maertsz., op den 26cn deser met de jachten Cleen Arnemuyden, 
Kemphaen ende Hoope tot affbreuck van gemelte vyanden ende om den toe
voer van rijs ende padi na des Mattarams leger, die men verstaet langs de 
custe versamelt wort, te beletten, dervvaerts gevaren.

Ghylieden sult dan u reyse op ’t spoedichste langs de cust bevoorderen, 
ende by gemelten commandeur gecomen sijnde, dese onse missive aen hem 
overleveren ende voorts sijn ordre nacomen.

Soo ghylieden resolveerde op U selven te cruyssen ende u eygen voordeel 
te soecken, sult dat d’heer commandeur Blocq voorstellen, ende soo sulcx 
ten dienste van de Compagnie goetgevonden vvort, sal U daertoe licentie 
worden vergunt; anders sijnde, sult U reguleren na d’ordre van de Raedt al- 
daer, ’t welck U bevelen na te comen.

Alle de prauwen, joncken ofte ander vaertuych, ondersaten van de Matta- 
ram, die becomen cunt, sult voor goeden buyt aenslaen ende ’t volck in goede 
versekeringh bewaren, ende t’syner tijt haer aen des Compagnies jachten over
leveren.
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Onse vrunden sijn die van Jamby, Patany, Cambodja/Siam, Borneo, Suc-
cedane, Cottaringhen, Benjarmassingh, Bima ende Baly. Dese sult in ’t minste 
niet beschadigen, maer, des noot sijnde, alle hulpe ende faveur bewysen.

In ’t aentasten van eenich vaertuych sult voorsichtich te werckgaen, opdat 
U geen ongeluck door al te haestich entren overcompt.

Voorts bevelen wy alle op dit jacht bescheyden, Pieter Theunisz. voor uwen 
capiteyn ende schipper t’erkennen endedenselven daervoor tegehoorsamen, 
ghelijck ghylieden voor ons sult willen verantwoorden.

In ’t Casteel Batavia, ady 29 Juni anno 1629.
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177. ORDRE
VOOR D'OVERHOOFFDEN VAN DE JACHTEN GLEYN HEUSDEN ENDE TEY- 

OU/fAN, GAENDE MET TINGANS OM D’OOST OM HAER TE VOUGEN BY 
DEN HEER COMMANDEUR ADRIAEN BLOCQ MAERTSZ., DER- 

WAERTS OP DE WACHT GESONDEN, 29 JUNI 1629.

:
f

Ghylieden sult desen aenstaenden morgen, soo haest de wint dienen wil, 
onder seylgaen ende uwe reyse op ’talderspoedichste trachten te voorderen, 
omme den commandeur Adriaen Blocq Maertsz. (op den 26 deser met de 
jachten Cleen Arnemuyden, Kemphaen ende Hoope van hier om d' Oost ge
varen) soo haest doenelijck wert P achterhalen ende U tot verstereking van 
sijn macht by hem te voegen.

:
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By gemelten commandeur ende sijn vloote gecomen sijnde, sult ghylieden 
dese onse nevensgaende missive aen hem overleveren, ende voorts syne ordre 
nacomen.

Wat last wy goetgevonden hebben de voorsz. jachten mede te geven, sult 
ghylieden uut nevensgaende copye van instructie vernemen, daerna ghy
lieden U mede hebt te reguleren.

In ’t gaen ende keeren eenige van des Mattarams ondersaten bejegenende, 
sult alle mogelijcke affbreuck doen, alles aenslaen, geen volcklargeren, maer 
in goede versekeringe bewaren, ghelijck per instructie van den commandeur 
Blocq Maertsz. wort gelast.

Onse vrunden, als daer sijn die van Borneo, Succedane, Cotaringe, Benjar- 
massingh, Bima, Baly, Jamby, Patany, Cambodja ende Siam, sult niet be
schadigen, maer ongemolesteert passeren ende repasseren laten.

In ’t Casteel Batavia, ady 29cn Juny anno 1629.
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178. — COMMISSIE, 2 JULI 1629.

Jan Pietersz. Coen, Gouverneur Generael wegen den Staetder Vereenichde 
Nederlanden in India, allen dengeenen die desen sullen sien ofte hooren lesen 
saluyt! doen condt.

Alsoo met onse permissie by d’E. Adolff Thomasz. ende Sebalt de Won- 
deraer, coopluyden ende vryborgers deser stede, geequipeert ende uutgerust 
is ’t jacht genaempt de Peerl> om daermede soo op den inlantschen gepermit- 
teerden handel alsmede tot affbreuck van onsealgemeyne vyanden te mogen 
varen, liggende jegenwoordich hier ter rheede seylreet.

Soo is ’t dat wy deselve vergunt ende gelicentieert hebben, gelijck wy haer 
vergunnen ende licentieren mits desen, omme met ’t voorsz. jacht van hier 
langs de cust van Java naer Palimbang, van daer voorts naer Chiam ende 
wederom van daer herrewaerts totbevoorderinge van haren particulieren han
del, volgens d’ordonnantie daerop beraempt, te mogen varen; met voorder 
commissie omme onderwegen, soo in ’t gaen als keeren, alle Portugiesen, Spag- 
niaerden ende haere adherenten, item alle degeene die onder des Mattarams 
gebiedt sorteren ende van andere vyanden plaetsen comende ofte derwaerts 
gaende sonder onse passé, aen te tasten, te vermeesteren, haere goederen 
ende persoonen in goede versekeringe onder behoorlijcke inventaris naer ge- 
legentheyt alhier ofte aen de eerstcomende schepen, comptoiren ofte jachten 
van de Generale Compagnie over te brengen, omme op de deuchdelijcheyt 
van de prinsen gedisponeert te worden naer behooren, wel verstaende dat op
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ü’t voorsz. ofte andere vaerwaters niet sullen vermogen te beschadigen ofte 
empescheren eenige Europische natiën in confederatie ofte vruntschap met 
de Doorl. Ho. Mo. Heeren Staten Generael der Vereenichde Nederlanden 
staende, gelijck mede geen Indische natiën, onse vrunden, gealieerde ende 
bontgenooten, als daer sijn die van Palimban, Jamby, Andrigiry, Patany, 
Siam, Cambodja, Succadane, Cotharinga, Benjarmassingh, ende van vrunden 
ofte nutrale plaetsen comende ofte derwaerts gaende.

Ende alsoo tot uutvoeringe van voorsz. voyagie nodich achten, datgemelte 
jacht met een goet capiteyn ende overhooft versien werde, soo hebben wy 
op ’t versouck van de voorsz. rheeders geeligeert, gesteltendegeauthoriseert, 
ghelijck wy eligeren, stellen ende authoriseren mits desen, den persoon van 
Sebalt Wonderaer, omme als capiteyn ende overhooft over ’t selve te com
manderen, in den raedt te- presideren ende 't voorvallende tot welstant van 
de generaliteyt ende haer particulier welvaren naer behooren te dirigeren.

Belasten ende bevelen oversulcx den schipper, stierman, minder officieren, 
bootsgesellen ende alle andere op voorsz. jacht varende, den voorn. Sebalt 
Wonderaer voor haren capiteyn ende opperhooft t’ erkennen, respecteren 
ende gehoorsamen.

Recommanderen ende ordonneren daerbeneffens alle gouverneurs, com
mandeurs ende alle andere respective overhooffden, soo te water als te lande, 
in dienst der Generale Vereenichde Oost-Indische Compagnie sijnde ende 
[onder] onse gehoorsaemheyt sorterende, die gemelte jacht soude mogen be
jegenen, ’t selve met volck ende ingeladen goederen vry ende vranck te laten 
passeren ende repasseren ende, des van noode hebbende, met vivres, amonutie 
van oorlooge ofte andere nootlicheden tot voorderinge van haere voorgenomen 
voyagie naer vermogen te helpen assisteren, alsoo ’t selve tot welstant van ’t 
vaderslant en den dienst van de Generale Compagnie bevinden te behooren.

In ’t Casteel Battavia, ady 2cn July anno 1629.
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1I; =179. — ORANGKAYA RETUADI RADIA,
SABANDER VAN DEN CONINCK VAN BENJARMASSINGH, IN DE STADT 

MARTAPOURA, 7 JULI 1629.

Door nachoda Wanga ende Teecho is mijn uwen brieff nevens de schen- 
ckagie wel behandicht, daervoor U. E. sy bedanckende.

’tls my leet te verstaen ’t ongeluck dat uwe jonck ende vloote door haer 
eygen onvoorsichticheyt getreft heeft.

Ick hebbe hier, gelijck brenger deses gehoort ende gesien heeft, scherpe- 
lijck doen ondersoecken hoe dit toegegaen is, ende bevinde dat Orangcaye
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door sijn eygen volck grootelijcx wort geabuseert ende bedroogen; versoeck 
daerover gans vruntlijck U. E. gelieve sijn volck nader te examineren, ende 
haer wegen de valscheden ende 'tonrecht dat ons te laste leggen na behooren 
te straffen. Oranckaya sal na goet ondersoeck bevinden, dat niet de Neder
landers, maer die van de joncke selver alle de deden ende de voornaemste 
goederen met haer champan medegenomen hebben.

Sy sijn oock t’ontyde ende sonder noot gevlucht, medenemende de pas, 
die haer van capiteyn Croock verleent was, latende by de geabandonneerde 
joncke een oude pas, in Batavia geschreven.

Mijn volck heeft op de joncke niet geschoten, maer sijn daerby gecomen 
als ’t volck lanck te vooren daaruut geloopen waren. Hebben oock geen volck 
gesien, ende niet anders in de joncke gevonden als dit navolgende: 22 sacken 
rijs, 6 sacken peper, 24 sacken gout, 500 oude clappus, 44 bos herpuys, 14 
bos stroye hoeden, eenige staven yser, eenige cadjangs ende groote matten, 
wat gesoute ende gedroochde vis, met 24 waterpotten. Orancaye mach wel 
versekert sijn dat dit alles is, dat myn volck in de joncken gevonden hebben, 
ende ’t geene meer gemist wort, is by u volck selffs wechgevoert ende ver- 
duystert.

Orancaya mach wel vastelijck geloven, soo sijn volck maer by de joncke 
gebleven waren, souden in ’t minste niet beschadicht sijn geworden, maer 
omdat soo bytijts vluchten ende niet weder na de joncke omsagen, heeft mijn 
volck de joncke verbrant, meynende dat het vyanden waren, alsoo vrunden 
voor vrunden niet behooren te loopen.

Ick versouck gans vruntlijck dat U. E. in toecomende ’t volck van Benjar- 
massingh belast, als in see van de Nederlantse schepen bejegent worden, dat 
doch niet vluchten maer in haer vaertuych blyven ende vryelijck na de 
scheepen toecomen: sullen in ’t minste niet beschadicht worden; ende of’t 
gebeurde dat door misverstant ymant van Martapoura in zee van de Neder
landers wierden aengehaelt, belast haer dat hun vrywillich gevangen geven 
ende dat niet soecken te vluchten off tegenweer te doen, soo sal daer nie- 
mandtdoot geslagen worden; ende soo haest op Batavia gebracht sullen sijn, 
sal ick die vry ende onbeschadicht weder na huys laten varen, ende soo eenige, 
wie het oock soude mogen wesen, die met pas varen, gevangen worden, ick 
blyve daer borge voor dat niet een penninek sullen verliesen, maer sal alles 
ten daneke wederom doen geven, daerop Orancaye hem wel mach verlaten, 
ende soo sullen veel onlusten ende crackelen voorgecomen ende gemijt 
worden.

't Is ons lieff te verstaen ’t goet tractement dat onsen capiteyn Croock in 
Martapoura genooten heeft. Wy sullen niet nalaten van gelijeke te doe 
’t volck van sijn Mayesteyt van Benjarmassingh, dat hier sal comen.
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In teecken van onse overbreeckelijcke vruntschap sende U. E. tot een ge- 
dachtenisse vijff corges swarte baftas, ’twelck gelieft in dancke te nemen, 
meer siende op ’t goet harte als de waerdicheyt van de gifte.

In ’t Casteel Batavia, ady 7en July anno 1629.

573

180. — INSTRUCTIE
VOOR DEN OPPERCOOPMAN PAULUS CROOCK ENDE DENRAET VAN ’T SCHIP 

ASSENDELFT, GAENDE NA DE WESTCUSTE VAN SUMATRA, 18 JULI 1629.

Tot procure van ’t ordinary peperretour hebben na de Westcuste van Su- 
matra gesonden, namentlijck den 5en April passato, ’t schip Thoolen ende de 
fluyte Amsterveen. Tsedert is derwaerts gevolcht den eersten Juny de fluyte 
Edam, daermede by goet succes, dat Godt geve, niet min als 4200 bhaer peper 
in retour verwachten.

Ende alsoo wy vertrouwen dat Tholen ende Amsterveen voor desen haere 
ladinge conform onse ordre sullen hebben becomen ende alrede herwaerts 
aen vertrocken ende dagelijck hier te verwachten sijn.

Soo is ’t dat wy goetgevonden hebben tot vervolch van dien handel met 
requisijt cargasoen derwaerts uut te setten ’t schip Assendelft, groot omtrent 
180 lasten.

Ghylieden sult dan in Godes name op morgen onder seyl gaen ende uwe 
reyse op ’t spoedigste bevoorderen na de Westcust Sumatra omme aldaer dit 
u ingeladen cargasoen, bestaende in 120 packen Guseratse ende Choroman- 
delse deden met 5.000 realen van 8en in spetie, monterende als per neven- 
gaende facture/ 51.576— 10, ten meesten proffyte van de Generale Compag
nie te beneficeren ende tegen suyvere ende goede coop peper over te setten.

Ende opdatter gedurende ’t voyagie goede ordre ende eenicheyt onder
houden ende in alle voorvallende saecken belangende de voordernisse van 
Compagnies affairen behoorelijck mach worden gedisponeert, hebben wy goet
gevonden den oppercoopman Pouwels Croock ’toppergesach, soo over de 
directie van dit cargasoen als d’appendentien van dien, mitsgaders de convo
catie van den Raet ende de preseance in denselven te bevelen.

Hierneven gaet copie van d’instructie, de coopluyden Nicolaes Behoort, 
Daniël Tresel ende Adriaen de Marees op haervertreck na voorsz. Westcuste 
medegegeven, welcke wy, soo veel de verhandeling van cleeden, taxatie van 
de peper, ’templeo van de comptanten ende de vordering van dien handel 
aengaet, by desen confirmeren; sult U daernaer reguleren, altijt ’t meeste 
voordeel van de Compagnie soeckende.
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Instructie, 13 Juli 1629.

Wy cunnen U geen precise handelplaetsen ordonneren, maer sult de la- 
dinghe procureren daer 't meeste voordeel ende de beste coop peper te be- 
comen sal sijn. Uut nevengaende instructie sult ghylieden vernemen in wat 
quartier op voorsz. cust de vrunden van Tholen> Amsterveen ende Edam ge
last hebben haer ladingh te soecken; byaldien eenich derselve op u aencom- 
ste noch in handeling waren, sult haer geen verhinderinge doen, maer u car- 
gasoen elders soecken te beneficeren, om d’opjaginge van de peper voor te 
comen.

In alle manieren sal U. E. trachten de thollen van den coninck van Atchin 
t’ontgaen, ende by alle mogelijcke middelen de last in see sien te becomen.’'

./^^/Om peper sijn niet verlegen, ende sal tegen ’tvertreck van de retourschepen 
na ’t patria meer last by de wercken sijn als de schepen sullen connen over
voeren.

Sult U derhalven niet verhaesten, maer de ladinge met voordeel procu
reren ende de cleeden met de behoorlijcke avance tegen peper oversetten tot 
beter ende meerder proffyte als voor desen gedaen hebt; sijn d’inwoonders 
nietgraech en steeckt haer de walch van de deden, hout u immer soo coel 
ende toont noch minder begeerte tot de peper.

U. E. sy wel kennelijck haer peper niet gaerne overbehouden, ende dat na 
alle apparentie d’Engelsche haer deselve niet sullen connen affhalen; wes- 
halven staet op u voordeel.

De contanten gaen ten overvloede mede, alsoo de deden bastant sijn om 
scheepsladinge te suppleren, ende niet min na onse calculatie sal deselve ren
deren als 1200 bhaer, met voordeel ende tegen goetcoop peper, te weten tot 
14, 15 ende ten hoo[ch]sten 16 realen de bhaer, begerende dito contanten 
welbesteet, endeinsulcken gevallesal U. E. wel eenige deden, die met proffijt 
tegen goet onvervalst gout niet condt oversetten, mogen terugge brengen.

Goet gout, redelijcx coop te becomen, sullen voor soo goeden retour als 
den peper aennemen, ende begeren ’t overige geit ende deden daertegen wel 
verhandelt.

Byaldien d’Engelse op de cust verschynen, gelijck niet vermoeden, laet 
U van haer geen voordeel affsien, maer maecktdat haer geit ende coopman- 
schappen niet strecken ende dat diere peper becomen, volgens onse intentie 
in nevensgaende instructie geextendeert.

Omme kennisse ende ervaring in den handel op de Westcustevan Sumatra 
te becomen, hebben goetgevonden op dit schip nevens U. E. derwaerts te 
senden den persoon van Cornelis Vlack, met ’t selve schip voor coopman uut 
’t patria gecomen. Wy recommanderen ende belasten (J. E. gemelten Vlack 
ende alle andere tot den handel gedestineert, op Assendelft varende, goede 
onderrechtinge ende openinge van de maniere der negotie op voorsz. cust te
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doen, onbedectelijck voor haer te handelen ende toeganck tot alles te geven, 
opdat grondige kennisse becomen ende na desen op hun selven derwaerts 
mogen werden gebruyct; maeckt dat daerinne niet versuympt, ende dat by 
raport mogen vernemen voorsz. Vlack dienaengaende contentement sy ge- 
daen. Dese ende de nevensgaende instructie sal U. E. doen copieren ende den 
coopman Vlack ter handt stellen tot syner verlichtinghe ende informatie.

Byaldien ghylieden eenige schepen of jachten, tot den handel op de West- 
custe van Sumatra bescheyden, compt te bejegenen ende datteryets ten dien
ste van de Compagnie voorviele te verhandelen, in sulcken gevalle sal den 
oppercoopman Croock den Raedt derselver mogen beroepen ende daerinne 
presideren.

Endealsoo tot onser kennisse gecomen is, dat hun de coopluyden, schip
pers ende minder officieren niet ontsien tegen onse expresse ordre soo voor 
haer particulier als andere verscheyde goederen en coopmanschappen ende 
contante peilingen te vervoeren, den Heer in sijn gerechticheyt [te] frauderen 
ende de Compagnie in haren handel ende ordinary proffyten tevercorten, soo 
is’t dat by desen d’oppercooplieden, schipper ende alle andere op Assendelft 
varende verbieden, op pene van hun offitie ende confiscatie van alle haer ver
diende maentgelden, voor haer eygen noch voor andere eenige goederen off 
contante penningen, 't sy hoe die mochten wesen, sonder ons kennisse ende 
speciael consent van hier naer andere plaetsen te transporteren, directelijck 
off indirectelijck, op pene als vooren, mitsgaders confiscatie van de goederen 
ende gelden selffs.

Tot een besluyt recommanderen wy den oppercoopman Croock, den coop
man Vlack ende degeene welcke in den handel voorder sullen werden geem- 
ployeert, haer uutterste devoir aen te wenden teneynde ’t cargasoen met be- 
hoorlijcke avance op ’t spoedichste sonder versuymenisse mach worden ge- 
beneficeert ende de scheepslast in peper geprocureert, omme soo tijdtlijck 
wederomme herwaerts te comen als eenichsints mogelijck sy.

In ’t Casteel Batavia, ady 13en July anno 1629.

181. — ORDRE
VOOR DEN COMMANDEUR FRANCISCO PELSAERT ENDE DEN RAET VAN 

’T JACHT SERDAM, GAENDE NAER ’T ZUYDERLANT, 15 JULI 1629.

Alsoo den commandeur ende schipper nevens 45 persoonen, met de boot 
van 1t schip Batavia den 7en deser alhier aengecomen, tydinge brengen hoe 
voorsz. schip Batavia, comende van ’t vaderslant, op de hoochte van 28^

ii
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graden Suyderbreete verseylt ende, Godt beter ’t, verongeluckt is, sijnde ’t res
terende volck, sterck omtrent de 250sielen, soo mans, vrouwen als kinderen, 
op sekerey landen ofte klippen, omtrent 8 a 10 mylen van ’t vaste lant gelegen, 
gelaten in d’ uytterste miserie, omme van dorst ende hongersnoot te vergaen.

Soo is ’t dat wy goetgevonden hebben ’t jacht Serdam in alleryl te lossen 
ende derwaerts te senden om ’t volck tytelijck te secoureren, [ende] sooveel 
gelden ende goederen van gemelte’verongeluckte schip te salveren ende her- 
waerts te brengen als mogelijck wert.

Sult dienvolgende in den name Godes op morgen seyl gaen ende uwe reyse 
by alle mogelijckeneersticheyt voorderen, ten eynde op ’t spoedichste moocht 
arriveeren ter plaetse daer ghylieden ’t schip verlooren ende ’t volck verlaten 
hebt, sijnde’ alsvooren geseyt op de hoochte van 28^ graden Zuyderbreete, 
genaemt Houtmans droochte.

Aldaer met liefif gecomen sijnde, sult trachten te bergen sooveel volck, geit 
ende goederen als in wesen sult vinden ende by alle mogelijcke middelen te 
becomen sal sijn.

Omme de gelden ende andere goeden op teduycken, gaen met dit jacht 
eenige exparte swemmers ende duyckers namentlijck twee Nederlanders ende 
vier Guseratten. Animeert haer dat hun devoir doen, onder toesegginge dat 
van ons wel sullen worden beloont, ende tracht, is ’t doenelijck, alle de comp- 
tanten te salveren, opdat de Compagnie tegen haer groote schade eenichsints 
mach worden gesoulagieert. Gedenckt het casken met juwelen, dat voor u 
affscheyt alreede op ’t eylandeken by ’t volck gebercht was, herwaerts te 
brengen.

Byaldien geen van ons volck omtrent het verongeluckte schip off op de 
byleggende eylandekens verneempt, dat niet vcrhoopen, sult onderstaen off 
sich oock ymandt na ’t vaste lant begeven heeft, trachtende de plaetse daer- 
omtrent soo na t’ontdecken ende ’t volck op te soecken, als immer mogelijck 
ende doenelijck sal sijn.

Alles gebercht ende gesalveert sijnde, dat te becomen is, sult ghylieden U 
op spoedichste wederom herwaerts aen vervougen.

Byaldien door quaet weder, storm ende harde winden verleth wiert ende 
de dippen daer’tschip verongeluckt is, niet te genaecken waren, ende voor- 
hants geen middel saecht omme de gelden te bergen, sult echter daer niet 
lichtvaerdichaffscheydenendeonverrichtersaecken herrewaertskeeren, maer 
verdacht sijn dat de son om de Suydt compt, de somer op handen is ende 
dagelijcx schoon ende bequaem weder hebt te verwachten, weshalven sult 
aldaer op beter gelegentheyt vertoeven, goet weder ende cleen water waer- 
nemen omme, is ’tdoenelijck, alle de contanten (daertoe goede hoope hebben) 
te becomen, al sou ’t oock dry, vier ende meer maenden dueren.
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Ten waere ghylieden op u aencomste aldaer noch soo goeden getal van 
ons volck bejegende, dat door gebreck van water genootsaeckt wierd eer her- 
rewaerts tecomen, in vvelcken gevalle alles ten besten van de Compagniesult 
overleggen, vooral wel lettende off aen ’t vaste lant, ’t sy om de Zuyt of om 
de Noort, geen bequame havenplaets ende water te vinden is, omme ’t volck 
aldaer te transporteren ende ’t jacht te bergen totdat de son by Zuyden de 
linie gecomen sal wesen, als wanneer niet twijffelen off sal beter tijt bejegenen 
ende middelen vinden alle ’t geit te bergen, daeraen des Compagnies dienst 
ende uwe eere gelegen is. Ondertusschen sal U. E. sijn inhebbende water 
wel doen menagieren, ende by regen sooveel versamelen dat de vaten ge- 
stadich vol mogen blyven, is ’t mogelijck.

Op uwe reyse sult perfect journael houden, goede aenteeckeninge doen 
der landen, droochten, dippen, inhammen, bayen ende hoecken, die soud 
mogen bejegenen ende ondecken; alles op sijn behoorlijcke hoochte, lengte 
ende streckinge leggende.

Ende opdatter gedurendt ’t voyagie goede ordre ende eenicheyt mach 
werden onderhouden, behoorlijck devoir in ’t salveren van Compagnies volck 
ende goederen gedaen, hebben wy goetgevonden den E. Francisco Pelsaert, 
gewesene commandeur op ’t schip Batavia, ’t oppergebiet over dit jacht ende 
’t voorder beleyt van saecken te bevelen, ghelijck wy ’t selve hem by desen 
bevelen; ordonneren ende belasten derhalven alle officieren ende bootsge- 
sellen op ’t jacht Serdam bescheyden, mitsgaders die van ’t verongeluckte 
schip Batavia sou den mogen werden gebercht ende henvaerts gebracht, ge- 
melten Pelsaert voor haer overhooft t’ erkennen ende te gehoorsamen, ghe
lijck ghylieden alle dat voor ons soudt willen verantwoorden.

Actum in ’t Casteel Batavia, ady 15cn July 1629.
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132. — OM D’ OOST.
AEN DEN COMMANDEUR ADRIAEN BLOCK MAERTSZ., 19 JULI 1629.

Met de Cleene Iioopc is ons u aengename missive den 16en deser wel ge
worden, daeruut seer gaerne ’t gepasseerde ende ’t geluckich succes van’t 
exploict op Tegal hebben vernomen ; de Almogende sij voor de fictorie ge- 
danckt ende geve met d’eerste gelegentheyt mogen vernemen den vyandt 
omtrent Damacq voorder afbreuck ende schade gedaen sy.

Ende alsoo tsedert geen ander kuntschap van des vyants doen vernomen 
hebben, connen U. E. tot nader advijs geen andere ordre geven als dat by alle 
middelen ende goet beleyt den toevoer van rijs, padi ende andere provisie
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voor des vyants leger tracht te verhinderen en.de te ruwineren, de jachten 
langs de custe wel verdeelt, de riviere van Pamanucan ende Craewang, offdaer 
U. E. by sekere informatie van eenighe gevangene sult vernemen haer ren- 
devous ende spijscamer te wesen, soo te besetten, dat buyten hoope blyven 
omme haer desseyn te effectueren.

De principaelste reviere ende plaetsen vvaerdoor eenich toevoer souden 
mogen doen ten besten beset ende versekert sijnde ende noch eenigejachten 
overschietende, souden geraden achten, dat U. E. gestadich dedet cruyssen 
ende by wylen eenige coursen om d’Oost liet doen, al waer ’ttot voor Japara, 
ende verder omme de strant in gedurige onrust te houden met de beste ver- 
sekeringh tot afbreuck van den vyant. Recommandeeren U. E. daerinne te 
handelen na de cuntschap die U. E. aparent aldaer van des vyants gelegent- 
heyt naerder sult hebben ontdeckt.

Op u versoeckendeom U te vervangen hebben goetgevonden met dit jacht 
de Saint derwaerts te committeren den E. Pieter Wagensvelt. U. E. sal hem 
op sijn vertreck over de cruyssende jachten als commandeur in uwe plaetse 
authoriseren ende de#wacht aldaer tot onse nader ordre bevelen, hem wel 
instruerende in wat vougen de besettinge best gedaen dient, ten eynde de 
provisie van des Mattarams leger mach affgesneden blyven ; informeert hem 
van de gelegentheyt ende stelt hem alle onse pampieren onder U. E. berus
tende ter hant, opdat kennisse van saecken becomen ende onse ordre des te 
beter mach uutvoeren. Dit gedaen sijnde, sal U. E. sich herwerts vervougen, 
met alsulcken jacht als daer best gemist can worden ende de minste dienst 
doen can; remitteren ’t selve aen ’t goetvinden van U. E. ende den Raet 
aldaer.

Soo haest U. E. alhier sal sijn aengecomen ende rapport sullen hebben ge- 
hoort, nemen voor nader op de continuatie van onse cruyssende jachten aldaer 
te resolveren. Ondertusschen senden met dit jacht de Saint tot provisie van 
de jachten Cle en-Heus den, Arnemuyden, Keniphaen ende Teyuuhan gelijck per 
nevensgaende lijst blijekt. U. E. zal ’t selve na gelegentheyt verdelen daer het 
best van noode is.

De ligger Spaense ende vareken Franse wijn sal U. E. over de jachten in ’t 
generael doen verdelen, ende versorcht dat yder sijn portie krijcht.

U. E. sal den coopman van ’t comptoir Solor, Jan Stoffelsz., op de Keniphaen 
varende, opsenden ende nevens U. E. herwaerts brengen.

Tsedert den 2en July tot heden sijn hier Godtloff van ’t patria wel aengeco
men de scheepen Assendelft, Fredrick Hendrick, Sardam, Buren, Dort, de 
Salmt Leyden ende de Beets\ dagelijcx sijn noch verwachtende de schepen 
Hollandia, daermede de heer Specx met sijn huysvrou compt, ’t Wapen 
Delft, Oost- ende Wessanen, Der Goes, Broeckerhaven, ende na Choromandel
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sijn gevaren de Galiasse ende Davidt. Een treffelijck nieuw schip, Batavia 
genaempt, is op ’t Zuyderlant [op de hoochte van] 28| graden [Zuyderbreete, 
genaemt] Houtmans droochte, verongeluckt met ƒ250.000 in contant ende 
veele coopmanschappen. Omtrent 250 sielen sijn op een cleyn eylande- 
ken, 8 a 10 mylen.buyten ’t vaste lant, sonder water verlaten ende de boot is 
hier met 48 sielen aengecomen. Serdam hebben derwaerts gesonden op hoope 
van noch eenich volck ende geit te bergen. Seker cleyn jacht Soutelande is 
onder St. Anthonio verongeluckt; volck ende geit gebercht. ’t Schip ’t Wapen 

Enckhuysen is omtrent Siralionas gesprongen ; niet anders als 57 persoo- 
nen gebercht. 's Gravenhage, sijndedereste van dese equipagie, is in Seelandt 
door storm gekeert, dat op ’t voorjaer met den heer Aert Gysels volgen sal; 
d’heer Raemburch is met Prins Fredrick Hendrick in goede dispositie wel 
aengecomen.

Die van de West-Indische Compagnie hadden onder ’t beleyt van Pier 
Heyn de vlote van Nova Spange verovert, waerdich ongeveer 140 tonnen 
gouts, daeronder omtrent 43 lasten silver. Noch andere prysen hadde ditto 
Compagnie becomen.

De voordere particulariteyten sal U. E. op sijn aencomste nader connen 
verstaen ende sullen desen hiermede eyndigen, U. E. in de bewaringe des 
Alderhoochsten bevelende.

In ’t Casteel Batavia, ady 190n July anno 1629.

van

183. — CI-IOROMANDEL.
AEN DEN GOUVERNEUR HARTEN YSBRANTSZ. PER ’T SCHIP DE BEETS,

1 AUG. 1629.

i

!:!
Met ’t Wapen van Hoorn is onsen jongsten geweest, daervan hierneven 

copie gaet, welcker inhoude alsnoch confirmeren voor sooveel in desen niet 
contrary goetvinden t’ordonneren.

Per via de Zuratte is ons met de schepen Uutrecht, Brouwershaven, Bom
mel, Wecsp ende \Scepacrt seker missive van dato 3en Marty, voor Masilipat- 
nam uut ’t jacht Der Schellingh aen den directeur van Hazel geschreven, wel 
geworden, daeruyt seer gaerne verstaen ’t arrivement van ’tlangh vernachte 
schip de Cameel van Araccan tot Masilipatnam ende met wat ladinge her- 
waerts gedestineert was te comen, gelijck mede hoe Compagnies volck ende 
middelen van Masilipatnam ende omliggende quartieren gelicht waren, wat 
ordre ende wacht op d’ incomende Moorsche schepen gestelt was, alle 'twelcke 
ons aengenaem is geweest te vernemen, ende sullen met de Cameel offeen
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ander schip, dat dagelijcx tegemoetsien, nader advysen van ’tgeene t’sedert 
toegedragen heeft, verwachten.

Met de gemelte schepen is ons een rijck cargasoen van Persia en de Suratte 
geworden, bedragende incoops ruyrn elff tonnen gouts, bestaende in 190 
balen zyde, indigo, salpeter, cattoene gaeren ende Gusuratse deden.

Desen gaet per ’t schip de Beets, dat U. E. toegesonden wort om de re- 
touren die aldaer in voorraet sijn herwaerts te brengen, alsoo ons laten voor- 
staen, wellicht mocht verlegen vallen ende schepen gebreck sult hebben om 
’t geprocureerde soo voor Batavia als ’t vaderslant herwaerts te schicken.

Wy recommanderen U. E. niet alleen dit schip, maer alle andere die aldaer 
cunnen worden gemist, op ’tspoedichste volladen herwaerts aen te senden, 
ende die met deden, salpeter ende andere waren ten vollen niet connen af
geladen werden, sal U. E. ’tgebreeckende aen de last met rijs suppleren, alsoo 
wel 2, 3 a 400 lasten rijs van de Cust souden begeren, als maer sonder ver- 
cortinge van d’andere retouren connen worden overgebracht, daerop wy 
U. E. recommanderen te letten.

Wy hebben niet connen goetvinden met dit schip goutgelt noch coopman- 
schappen te senden, alsoo ons laten voorstaen de Cust ten overvloede van 
cappitael versien is, te meer dat ’t schip de Galiasse ende ’t jacht den Davidt, 
gelijck ons de heeren Mayores van Hooren,adviseren, in November passato 
met een treffelijck cargasoen, bestaende in ƒ305.185 aen ongemunt gout 
ende ƒ 35.754 — 6 in coopmanschappen, na de custe Choromandel is ge
varen. D’Almogende geve by U. E. voor den ontfangh deser in salvo aenge- 
comen is, ’t welck per de Galiasse selver o ff een ander eerlangh hoopen te 
vernemen.

Den salpeter was in ’t patria vry wat gedaelt ende van ƒ 100 op ƒ75 
de hondert ponden gevallen, ende dat ter oorsaecke den verleden somer in 
onse landen geen legers van wedersyde te velde waren geweest, soodat de 
consumptie in ’tboscruyt soo excessif niet gevallen was als wel de voorleden 
jaren; weshalven sal U.E. verdacht sijn, gelijck de heeren Mayores advyseren, 
dat wel groote pertye geraffineerde salpeter begeeren, maer niet met ver- 
hooginge van prijs. Sijtdan niet te jachtich, maer tracht den eysch vol te 
doen ten besten coop ende tot minder prijs als voor desen, is ’t practicabel.

Tegenwoordich sijn van Javaensche sortering wel versien ende den aftreek 
is sober, soodat als met lieff becomen de cleeden die U. E. aviseren aenbesteet 
ende gereet haddet, van gemelde sorteringh rijekelijek voor twee jaren sullen 
geprovideert blyven. Sult derhalven op den ontfang deser, ende tot anders 
ordonneren, geen Javaense doecken meer doen maecken; ’t geene voorhants 
ende noch onder de wevers is, sullen van tijt tot tijt verwachten.

Guinees linnen ende alle andere witte doecken sal U. E. ons de ruymte
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beschicken, daeraen geen diligentie gespaert moet worden, off sullen ander- 
sints, tot groote verachteringh van den inlantschen handel ende opsaemelingh 
van peper ende nagelen, verlegen vallen. ’tGeene by verlaten van Masilipat- 
nam sullen moeten derven, sal om de Suyt ende elders in 't werk dienen gestelt.

Op den 17en Juny passato is hier ter rhede van Japara aengecomen den 
Generael van de Deenen, Roelant Crappe, met de schepen de Christiaetis- 
haven ende den Waterhont\ door contrarie winden heeft ditto Crappe de reyse 
naer Maccasser niet cunnen winnen, ende is alsoo van sijn voornemen ver- 
steecken ende met meest alle syne deden te Batavia gecomen. Den Waterhont, 
als onbequaem sijnde, heeft hier opgeleyt, Christiaenshaven met onse assisten
tie wat gerepareert ende bequaem totte voyagie na de Cust gemaeckt, der- 
waerts hy mede voorneemt binnen een a twee dagen te volgen. De heer Crappe 
op sijn aencomste alhier vernomen hebbende hoe slecht de saecken wegen 
hun Compagnie in Deenemarcken stonden, sijnde buyten apparentie van 
redres in toecomende, heeft verscheyden discoursen gemoveert ende voor
slagen gedaen om sich van ’t fort Draesburch in Trangebaere t’ontlasten 
ende in onse handen te stellen. VVy hebben om verschevde consideratien 
daer niet willen in treden, eerstelijck vermits ons niet genoechsaem geinfor- 
meert hielden van de gelegentheytaldaer ende van wat importantie die plaetse 
voor de Compagnie sy; dat oock des Compagnies negotie daer sonder een 
fort wel gevoordert can werden, sijnde de Compagnie met niet dan al te veel 
nootloose forten belemmert; voorder laten ons voorstaen datgemelte Crappe 
geen last heeft, noch van syne coninck geauthoriseert is ’t fort te vercoopen 
ende behoorlijck leveringe te doen, ’t welck genouchsaem selver uut syne ir- 
resolutie hebben bespeurt, soodat voor onse Compagnie niet als onlust te 
verwachten staet ende gehouden souden sijn, als met den Deen niet wilden 
overhoop liggen, op sijn believen van dito fort t’allen uren wederom affstant 
te moeten doen.

Eyntlijcken heeft ons versocht, dat aen U. E. souden schryven om met hem 
over dese saecke te delibereeren ende in accort te treden, weshalven daer 
verschynende, ende soo met U. E. in onderhandelinge comt, moocht sijn 
voorstellingh hooren, maer om redenen als vooren souden niet connen goet- 
vinden aen ’t fort te comen ende de Compagnie daermede t’engagieren, maer 
neemt goede inspectie ende informatie van de gelegen theytaldaer, ende leth 
off de plaetse tot voordering van des Compagnies handel dienstich is, om by 
gelegentheyt met den nijck off heer van ’t lant selver over een residentie- 
plaetse aldaer te contracteren, soo den dienst van de Compagnie en de ver- 
sekering van haren handel sulcx vereyscht ende den Deen de plaetse aban
donneert ende ’t fort springen laet, gelijck hy voorgeeft doen sal, soo met 
ons niet accordeert.
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Byaldien Maleye, gelijck voor desen geadviseert, tot gemelte fort noch in
clineerde ende sulcx voor de Compagnie ende haren handel niet schadelijck 
oordeelde, souvv niet ongeraden achten U. E. hem onder de hant wat stijffde 
om ’tselve in eygendom te besitten; maer off Maleye te vertrouwen is ende 
meester van ’t spel sijnde, de Compagnie aldaer niet [eer] schadelijck als wel 
voorderlijcksouwwesen,staetteconsidereren. U. E. dient gestadich een ooch 
in ’tseyl te houden endesien hoe hun desaecken aldaer toedragen, om ’t beste 
ende proffvtabelste voor de Compagnie te verkiesen, ’t welck U. E. op ’t hooch- 
ste recommanderen, ons voord er aen U. E. ende des Raets dispositie gedra
gende. D’heer Crappe heeft ons ’t fort 20.000 realen van 8en gelooft, ende 
souw omtrent 12 a 13.000 realen volgens hun seggen gecost hebben.

Voorder heeft ons aengedient dat op de Custe noch pertye indigo ende sal
peter heeft, die gesint is aen onse Compagnie te vercoopen. Soo U. E. daervan 
aenspreeckt, moocht die wel mercxgangh overnemen ende betalen.

Hier hebben van hem gecocht ende ontfangen 1310 picol peper a 6^ realen 
’t picol.

Eenige Nederlanders sijn in Trangebare op ’t Deens fort, soo van den com
mandeur Caen als elders wechgeloopen, daervoor dito Crappe haer versoeck 
aen ons geintercedeert ende pardoen versocht heeft, dat hun toegestaen 
hebben. ByU. E. verschynende, moocht die vrydom toeseggen ende her- 
waerts senden.

Wat advisen over de bevindingh van verscheyde doecken van Amboyna 
ende Ternaten becomen hebben, wat schepen van ’t patria alhier aengeco- 
men sijn ende noch verwacht worden, wat in ’s lants saecken gepasseert is 
ende hoe Batavia opnieus van de Mataram wort gedreycht, wort U. E. door 
van Diemen aengeschreven, daertoe ons gedragen.

Tot een besluyt willen U. E. gerecommandeert ende bevolen hebben alle 
mogelijcke vlijt ende naersticheyt aen te wenden om de rijcke middelen op 
de Cust sijnde, soo in goede geeyschte retouren voor ’t patria als cleeden voor 
deZuytop’tspoedichste ende ten meesten proffyte voor de Compagnie t’em- 
ployeren ende herwaerts te schicken, opdat tot soulagement van sware las
ten ende costelijcke equipagie die de Compagnie doet, mitsgaders tegen de 
verliesen van ’t schip Batavia ende ’t Wapen van Enckhuysen, sijnde ’t eene 
op ’tSuyderlandtverseyltende Enckhuysen omtrent Sierralionagespronghen 
ende in see vergaen, spoedich met rijcke retouren moghen worden gesola- 
geert. Over de ƒ370.000 in contant verliest de Compagnie met gemelte 2 
schepen, behalven de coopmanschappen, d’equipagie, schepen ende d’ap- 
pendentien van dien. Met spaersame mesnagie ende voorderlijcke negotie 
dient dese schade gerepareert, daerinne U. E.. sooveel hem aengaet, gere
commandeert blijft sijn uytterste debvoir te doen.
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De nevensgaende pampieren aen den directeur van Hazel sal U. E. op den 
ontfangh deser spoedich voorts ha Suratte bestellen. Alles gaet open, opdat 
U. E. sien mach wat derwaerts ordonneren. Doet de brieven copieren om
deselve met twee differente patamers tesenden, ende adviseert mede derwaerts
t geene by U. E. voorgevallen is.

In ’t Casteel Batavia, ady primo Augusty anno 1629.

184. — SURATTE. T /^vv
AEN DEN DIRECTEUR JAN VAN HAZELJpEB ’T SCHIP DE BEETS OVER 

CHOROMANDEL, 1/AUG. 1629.

Onsen jongsten was per ’t Wapen van Hoorn over de cust van Choroman
del, daervan hiernevens copye gaet, welcker inhouden confirmeren totsooveel 
in desen niet anders belast wert.

Tsedert sijn hier Godtloff van Suratte ende Persia wel aengecomen nament- 
lijck den 19 Juny ’t schip Unttrecht, ady 7en July de schepen Br omvershave?i, 
Bommel znde Weesp, ende den 19en dito ’t schip ’t Secpaerl, daermede uwe 
aengename missiven van den 18cn April passato ons wel geworden sijn, de- 
welcke per desen niet voornemen te beantwoorden, maer sullen ’t selve tot 
volgende gelegentheyt uutstellen.

De schepen Unttrecht, Br omvershaven, Bommel ende Weesp sijn gelost 
en de goederen wel geconditioneert overgecomen; ’t Seepaert leyt noch ge
laden; gelost sijnde, sal U. E. de bevindingh t’syner tijt geadviseert werden.

Desen gaet per ’t schip de Beets over de custe Choromandel, dienende om 
U. E. vooruyt t’adviseren hoe voorgenomen hebben een vloote van ses schepen 
na Suratte ende Persia te senden met een cappitail van 10, 11 a 12 tonnen 
gouts in contant, behalven verscheyden coopmanschappen. De vijffschepen, 
namentlijck Tholen, Brouwershaven, Bueren, Bommel ende Weesp, leggen in 
ladinge, ende ’t seste wort noch van ’t patria verwacht. Voor 15 deser sal dito 
vloote niet connen vertrecken, daerop U. E. verdacht sal wesen, byaldien 
deselve wat langer als ordonnary quam te tarderen, ende soo ondertusschen 
geen schepen van ’t patria verschynen, gelijck niet verhoopen, sullen appa- 
rent geen andere als de voorsz. vijff connen uutmaecken met niet meer als 10 
tonnen gouts in contant; maer de schepen, die dagelijcx tegemoet sien ende 
niet veel langer tarderen connen, verschynende, heeft U. E. ’t seste mede te 
verwachten nevens 12 tonnen gouts in geit, daerop sijn reeckeninge wel mocht 
maecken. D’AImogende geve ’t geprojecteerde in salvo becomen moocht, 
daermede Suratte dan eenmael op sijn voordeel sal geraecken, omrrie ’t ge-
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eyschte voor Europa ende de Zuyt rijckelijcken te connen supleren ende 
daerenboven na onse calculatie in voorraet noch overbehouden sult omtrent 
f 300.000, omme daermede te procureren de retouren voor anno 1631.

Hiernevens gaet extract uut missive van de Seventhiene, daerby U.E. sien 
sal wat retour van Zuratte voor Nederlant geeyscht wort. Wy recommanderen 
daerop te letten ende alles vol te doen; ’t en sal, verhoopen wy, nu aldaer 
aen geen middelen mancqueren.

Wy souden niet ongeraden houden ende ’t sal de Compagnie dienstich 
sijn.datU.E., byaldien dit ons advijs voor de comste van schepen in Suratten 
verschijnt, datelijck op den ontfangh deser een goede somme geit a deposito 
licht ende deselve in goeden indigo Chirchees, salpeter ende andere waren 
voor ’t patria employeert. Wy laeten ons voorstaen den intrest rijckelijcken 
daerby gewonnen sal werden, temeer ’t ontset voordedeuresal wesen, omme 
U tijtelijck sonder groote beswaernisse weder te connen ontlasten. Compt 
derhalven onse ordre na ende maeckt sooveel retour in voorraet voor de com
ste van de schepen te becomen, als doenelijck wert. De Compagnie sal daeraen 
dienst geschieden, want ’t is seker, soo haest de schepen verschynen, dat alles 
opslaen sal ende veel dierder als voor ’t arrivement sal moeten ingecocht 
worden, gelijck daervan experientie hebben.

Volgens de jongste advysen van de heeren Mayores was den salpeter in 
Nederlant vry wat gedaelt ende van ƒ 100 op ƒ75 affgeslagen, ende dat vermits 
geen legers verlede somer in onse lande te velde waren geweest, soodat we) 
nich cruyt geconsumeert wierde. Sijt derhalven verdacht soo jachtich met 
den opcoop van salpeter niet te sijn,*dat de merckt daerdoor comt te rysen. 
Groote pertye begeert de Compagnie wel, maer niet met verhooginge van 
prijs, ende ’t souw wel mogen gebeuren de salpeter in onse landen noch meer 
quam te vallen. Maeckt dan de salpeter soo goetcoop te becomen als doene
lijck wert ende tot minder prijs als voor desen, is ’t practicabel.

Van ’t patria sijn hier succrasive wel aengecomen de schepen Assendelft, 
Frederik Hendrick, SardatnxBueren, Dort, de Sa lm, Leyden, de Beets, ’t Wa
pen va7i Delft, ende na Choromandel sijn gevaren Galiasse ende den Davidt. 
Een vloot van 18 schepen met 22 tonnen gouts in geit is op den herbst anno 
1628 bij de heeren Mayores geequipeert ende na Indien gesonden, daervan 
noch resteren te comen ende dagelijcx verwacht worden ’t schip Hollandia, 
Der GoeSy Broeckerhaven, Oost- ende Westsanen. 's Gravenhage was door lecte 
in Seelandt gekeert ende sal op ’t voorjaer volgen; de resterende twee, nament- 

. lijck ’t schip Batavia ende ’t jacht Soutelande, sijn Godt betert verongeluckt: 
Batavia op ’t Suyderlandt verseylt ende Soutelande onder ’t eylant St. An- 
thonio gebleven, ’t Schip ’t Wapen van Enckhuysen is omtrent Sierraliona ge
sprongen ende in see vergaen, welcke verliesen de Compagnie hert smarten;
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over de /370.000 in geltsijn met dese schepen gebleven, behalven de coop- 
manschappen, de schepen ende d’appendentie van dien. Wy recommanderen 
U.E., sooveel hem aengaet, te bevoorderen de Compagnie tegen dese sware 
slagen ende groote equipage met goede ende rijcke retouren te soulageren, 
een goede ende spaersame mesnagie te houden ende een proffytabale negotie 
te maecken, opdat Compagnies affairen in balance mogen werden gehouden.

De schepen de Gouwen Leeuw, Walcheren ende Orangie waren van ’t arrest 
in Engelant ontslagen ende in onse landen wel aengecomen, onder conditie 
dat men met den eersten recht soude doen over de rechters ende de saecke 
van Amboyna, ende dat mede eenighe gedeputeerde van wege de Compagnie 
naer Engelandt sullen gaen, omme te helpen liquideren alle differenten tus- 
schen beyde de Compagnien sijnde, soo doenelijck is.

’t” Schip Vyanen was mede in ’t patria, Godtloff, wel gearriveert.
D’Engelse namen sonderling geen equipagie naer Indien voor. Daer wert 

geseyt datter twee schepen na Suratte souden vertrecken, dan waren in Janu- 
ary passato noch gants ongereet. Van Bantamjs ’t schip den Jonas na Su
ratte vertrocken; sal de Mayottes aenloopen omme haere schepen uut Enge
lant daer te verwachten, ’t Is apparent dat het met haer dit jaer niet veel be
schieten sal.

In ’s lants saecken was weynich veranderingh voorgevallen. Alle de groote 
preparaten, soo van de coningh van Spanjen als den Keyser, daer voorleden 
jaer van gerucht wierd, sijn in roock verdweenen, ende staet alles in vry beter 
termen ten besten van onsen landen als wel geopinieert wierde.

Die van de West-Indische Compagnie hebben onder ’t beleyt van den Ad- 
mirael Pier Heyn de vloote van Nova Spanga vermeestert ende seergeluckich 
verovert, sijnde de buyt over de 130 tonnen gouts waerdich, bestaende in 46 
lasten silver ende andere coopmanschappen, dat geen cleyne verslagentheyt 
in Spangien causeert.

D’equipagie die in Portugael na Indien voorgenomen was, gelijck by onsen 
voorgaende geadviseert, verstaen mede niet gevolcht is, soodat het met den 
Portugies mede niet veel aen ’t lij ff hebben sal.

Ende alsoo gelijck vooren geseyt tegen halff deser ten uuttersten voorne
men, de vloote na Suratte aff te vaerdighen, heeft U. E. daermede op alles 
nader ende breeder advijs te verwachten.

In ’t Casteel Batavia, ady primo Augusty anno 1629.
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■ 185. — SURATTE.
AEN DEN DIRECTEUR VAN HAZEL PER DE VLOOTE, 18 AUG. 1629.

Over de custe van Choromandel met de schepen ’t Wapen van Hoorn, den 
13en May, ende de Beets, ady 2en deser van hier derwaerts gevaeren, zijn onse 
jongste missiven aen U. E. geweest, daervan de copien hierneven gaen. Godt 
geve deselve spoedich ende lang voor den ontfang deser becomen ende con
form onse ordre goede pertye salpeter ende indigo in voorraet versameltende 
opgecocht hebben.

Uut gemelte brieven sal U. E. hebben verstaen d’aencomste van ’t Engels 
schip de Maria voor Ban tam, cort na dato ons jacht Zeebnrch, ende eyntelijck 
de vloote van den commandeur Pieter van den-Broecke voor Batavia, mits
gaders den ontfang van diverse missiven over de Custe aen ons geschreven 
ende ’tgeene voor die tijd goet geacht hebben t’adviseren, ’t welck alsnoch 
confirmeren.

De cargasoenen met de schepen Uuttrecht, Brouwershaven, Bommel, Weesp 
ende ’t Seepaert sijn Godtloff wel geconditioneert overgecomen, de vader- 
lantsche retouren over de schepen derwaerts gedestineert verdeelt, de deden, 
taruwe ende rijs aen lant gelost. Voor ’t bedragen van dien is ’t comptoir Su
ratte ten rechten ontlast.

’t Is seer wel gedaen de Persische syde in Suratte hebt doen herpacken. In 
toecomende, zulcx van noode zijnde, sult daerin continueren.

Van deden voor de Zuyt sijn redelijckerwyse wel met d’aencomste van 
dese vloote versien geworden; de vryelieden ende andere hebben ’t hier met 
tape chindes ende chits soo overcropt, dat in jaer en dach niet sal vertiert 
worden, ende wortde merckt daerby gants bedorven; emmer soo confuselijck 
als de deden by haer geprocureert ende ingecochtsijn, wert daermede weder 
gecladt om quijt te geraecken, tot groote prejuditie van de Compagnies han
del ende vente van haere deden alhier.

Tape chindes ende chits dienen U. E. ons voor dit jaer geen te zenden.
Ende om soo schadelijcken gevolch, namentlijck d’ opjaginge van de deden 

indequartieren van Zuratte ende wederom de cladderye hier te Battavia voor 
te comen, gelijck mede op de dachten, die U. E. over de comportementen 
sommiger vryelieden doet, hebbe goetgevonden met dese vloote niemant 
derwaerts te licentieren, maer toegestaen dat haer cappitaelen sullen mogen 
oversenden omme aldaer met u kennisse geemployeert te werden; wy recom
manderen U. E. sorge te dragen, dat sulx met ordre geschiet, opdat de Com
pagnie in haeren handel niet wert vercort.

Door den ontfanger Maseyck wort U notitie gesonden van de gelden ende
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goederen voor particuliere met dese schepen overgaende, ende aen wien de- 
selve geconsingneert comen.

Wy sijn wel verwondert geweest de vryelieden ’t jaer voorleden soo indif
ferent gelicentieert sijn na Persia te varen. U. E. had ’t selve, siende de Com
pagnie daer soo merckelijcken bij geprejudiceert wierd, wel mogen weygeren. 
In toecomende sal U. E. niemant derwaerts toestaan te varen.

’t Overvoeren der Moorsche goederen in onse schepen van Suratte na 
Persia dient mede afgeschaft, insonderheyt alsulcke waren daer de Compagnie 
mercklijcken ondienst aen geschiet, ende als de Compagnie haer scheeps- 
ruymte selver te gebruycken heeft; ’t is oock te grooten belemmering, ende 
byrescontre van vyantsouden de schepen wellicht daermede verlegen vallen, 
behalven’t prijckel ende ander ongeval die de schepen door de menichte van 
’t volck metdeselve overvarende onderworpen sijn; weshalven excuseert alles 
op ’t gevoechelijkste ende tracht het weder op den ouden voet te brengen 
van geen goederen op vracht over te voeren.

Insonderheyt sal U. E. voorcomen dat Compagnies dienaers, wie die oock 
mochten wesen, voor haer selven off voor andere eenige goederen off coop- 
manschappen, hoedanich die oock sijn, van Suratte na Persia overbrengen. 
Weest daer met authoriteyt tegen ende slaet alles aen dat buyten u kennisse 
tot dien eynde scheep wert gebracht, ende ’t geene niet weeren cunt, geeft 
ons daervan kennisse wie die persoonen sijn ende wat goederen overgevoert 
hebben; sullen de faute hier op haer aencomste naer behooren corigeren.

’t Voorleden jaer is hier soo in geexcedeert ende sijn de scheepen van de 
Compagnie met de goederen van particuliere soo overladen geweest, dat 
selver de coopmanschappen van de Compagnie in een Moorsch schip ge
scheept wierden, ’t welck geen cleyn perijckel liep van den vyant genomen te 
werden, ende sijn daerenboven door gebreck van scheepsruymte veele van 
Compagnies goederen, voor Persia gecocht, in Suratte aen lant moeten bly- 
ven; dese ontrouwe is gepleecht by sommige der principaelste hooffden van de 
vloote, ende sijn daerover alhier by den Raet van Justitie gedeporteert ende 
van Compagnies dienst ontslagen den oppercoopman van Uuttrecht met de 
schippers van Brouwershaven ende Wecsfi, [ende] de goederen, by den com
mandeur Grijp ende Otto van Westerholt soo heen en weer gevoert, ten be
hoeve van den heer aengeslagen; ’twas noodich ende hooch tijt dat hierin 
wirde versien, sal de Compagnie bestaen.

Eenige schippers ende cooplieden van dese vloote hebben op haer versoeck 
toegestaen 2 a 300 realen mede te nemen tot haer perticulier employ onder spe- 
ciaelacte. Byaldien ’t selve versoucken over Suratte na Persia te verhandelen 
endesulcxsonder nadeel vandeCompagnie toegestaencan werden, sullen daer 
met U. E. ende des commandeurs licentie, ende anders niet, mogen vervoeren.
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Desen gaet per de schepen Tholen, Brouwershaven, Bueren, Bommel, Weesp 

ende Beverwijck, daermede tot vervolch van den Suratsen ende Persischen 
handel aen U. E. geconsigneert compt een cargasoen bedragende als per 
factura /1.182.420 — 8 — 5, bestaende aen ƒ 1.012.560 — 17 in contant 
ende de reste aen coopmanschappen.

Van de contanten hebben ƒ 300.000 voor Persia gedestineert ende noch 
f 150.000 omme in Suratte aen coopmanschappen voor Persia besteet ende 
met dese schepen derwaerts gesonden te werden; de resterende ƒ 562.000 
nevens ƒ64.000 in coopmanschappen die voor Suratte projecteren ende aldaer 
na prijscourant ƒ217.000 sullen renderen, t’ samen monterende ƒ779.000, 
sijn tot employ van de vaderlantse retouren ende deden voor de Zuydt, be
dragende in alles ongeveer ƒ 620.000, te weten tot opcoop van de goederen 
die d’heeren Mayores per haere missive hier nevensgaendeeysschen omtrent 
ƒ 420.000, ende tot onsen eysch voor de Zuydt sal van noodewesen ƒ200.000, 
in vougen dat ’t comptoir Suratte by behouden overcomste van dit cargasoen 
ende ordinari aftreek in de coopmanschappen, als Persia sijn competente 
portie sal hebben, den vaderlantschen eysch ende de deden voor de Suyt 
voldaen, op voorraet versien sal blyven met een capitael van ruym ƒ 159.000 
boven ’t geene aldaer van outs resteert, dat omtrent op ƒ 30.000 gissen, daer
mede ghy dan middel sult hebben, de schepen vertrocken sijnde, de retouren 
voor anno 1630 met gemaclc te procureren.

Sult dienvolgende uwe saecken daerna beleyden, ende alles op den besten 
tijt met gelegentheyt ten meesten proffyte van de Compagnie syne overige 
middelen tegen goede deden, salpeter, cattoene gaeren ende indigo oversetten.

Dit verstaen wy byaldien in de quartieren van Suratte alles wel ende buy ten 
hinder is, maersoo in’t rijck selver voor oorloge, questien ofte andere impe
dimenten gevreest wird, off dat uut de lichtinge van Masilipatnam swaricheyt 
te verwachten stont offalreede was, daervan tot nocli toe geen kennise heb
ben, souden niet connen geraden vinden soo goeden cappilael onder de macht 
ende ’tgewelt van de Mooren te risiqueren, maer souden in sulcken gevalle 
goetvinden U. E. alle de middelen tevens, doenelijck sijnde, soo in Nederlantse 
retouren als goede getrocken deden datelijck bestedet ende ons alles naer' 

£ loy-r Batavia sondt.
De saecke soude daer oock soo mogen toedragen, ’tzy dan door de questie 

met die van Masilipatnam, inlantsche oorloge selver ofte eenige andere in- 
convenienten onsonbekent, dat het niet geraden waer, soo mereklijekesomme 
aen lant te vertrouwen, maer dat ’t beter waere, ’t cappitael in ’t geheel off 
ten deele met de schepen naer Persia versont, daerop van hier geen precise 
ordre connen geven. Naer gelegentheyt van tijt recommanderen U. E. daer- 
inne te handelen ende ’t voordeel van de Compagnie waer te nemen, altijt
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verdacht sijnde, byaldien in Suratte svvaricheyt vermoet wierde, soo weynich 
cappïtael aldaer te vertrouwen, als sonder mercklijcke verachteringhe van de 
Compagnie geschieden can.

’tSal noch beter wesen de gelden in Persischesydebesteet werden, als dat in 
Suratte vruchteloos souden moeten overliggen totonderpant van deMooren.

’tStaet oock te consïdereren, dewyle d’Engelse soo mercklijcke somme van 
500.000 ropias in Suratte schuldich sijn ende wellicht conde gebeuren dat in 
faute van betalinge bleven, off de middelen van de Compagnie daervoor niet 
aengesproocken ende becommert souden werden, daerop U. E. belasten wel 
te letten.

Wy recommanderen U. E. soo haestde vloote met lieff in Suratte sal aen- 
gecomen wesen ende het gedestineert cappitael voor ’t comptoir aldaer gelost, 
de f 150.000 in alleryl aen waren voor Persia mogen geinployeert ende in de 
schepen geladen werden, teneynde de vloote soo haest doenelijck wert na 
Persia vare ende niet, gelijck voorleden jaer, soo laet te semmelen, opdat des 
t’ eer in Suratte mogen verschynen ende tijtelijcken na Batavia keeren,daeraen 
de Compagnie een merckelijcken dienst zal geschieden.

Wy geven U mede in consideratie off niet geraden sy Beverwijck met grove 
waren als salpeter, pertye taruwe ende indigo chirchees afflaet ende vooruyt 
na Batavia laet comen. Soo sulcxgoetvint ende geen redenen in contrarie sijn, 
can, als de vloote na Persia vertreckt, mede t’zee lopen ende soo herwaerts 
aencomen, ’t Sal niet nodich wesen, dat U. E. daermede eenige deden voor 
de Zuyt sende, noch oock dat hem haeste opcoop van diergelijcke te doen, 
alsoo hier tegen ’t naeste jaer met goede pertye op voordel versien blyven.

Ghelijck hier vooren geseyt, moet men zien ’t overvoeren van de Moorsche 
goederen sooveel t’ excuseren als mogelijck zy, opdat de schepen daerdoor 
niet getardeert worden haer voyagie te voorderen, gelijck mede dat de vloote 
door toedoen van de Mooren niet opgehouden wert om haer schepen met 
d’ onse in compagnie te senden. Voor desen sijn genouchsaem van haer ge
dwongen geweest met de geheele vloote 8 a 10 dagen ende meer te wachten 
totdat gereet waren. Soo sulcke ofte diergelijcke onlydelijcke overlasten ander- 
mael gevercht werden, sult U daerover by den gouverneur grootelijcx be- 
clagen, met beleeftheyt de schade ende intresten die daerby lijt te kennen 
geven ende dat daerinne sal dienen te versien ende ordre te stellen dat onse 
negotie liber ende onbedwongen sy, off dat in Suratte niet bestaen mogen; 
hem minnelijck te kennen gevende, soo daer niet in versiet, dat misschien 
eerder van Zuratte opbreecken sullen dan hy wel meent, opdat weten mach 
soo aen Suratte niet sijn gebonden, dat daerom der Mooren travaillen ende 
soodanige onlydelijcke proceduren souden willen uytstaen ende gedoogen.

Intrem dat de vloote naer Persia is, sal U. E. sich bevlytigen dat de ge-
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eyschte retouren voor ’t vaderslant ende India gereet gemaeckt ende vaer- 
dich sijn, om sonder versuym van tijt op ’t arrivement der gemelte schepen 
geembarqueert te worden, opdat soo vroech als mogelijck is herwaerts aen 
mogen keeren nevens de syde uit Persia.

’t Cargasoen sal U. E. pertinentelijck metsyne ongelden in facture belasten 
ende niet in nareeckeninge brengen als voor desen gedaen, gelijck oocksult be
lasten de coopmanschappen die met geit, a deposito gelicht, gecocht zijn, met 
’t bedragen van den intrest totdat de penninghen afgeleyt sullen zijn, opdat 
volcomentlijcken mach blijcken wat de coopmanschappen comen te costen.

Wy recommanderen U. E. de coopmanschappen die per dese vloote sen- 
den ten besten van de Compagnie te benefitieren; om geit te hebben sal U. 
E. die niet behoeven uyt de hant te smyten, maer alles connen versenden ter 
plaetse daer best getrocken is ende den hoochsten prijs can haelen. Laet 
Agra naer eysch versien ende hout de speceryen in reputatie. Engelse noch 
Deenen sullen ons de merct niet verderven, ende door ’t lant van Golconda 
is niet te verwachten. Beneficeert ’t quicksilver, fermelioen ende Chinese 
syde ter plaetse daer se ’t meest gelden; geeft ons van de bevinding advijs 
ende laet ons in toecomende weten wat quantité van yder coopmanschappen 
in die quartieren gevent ende gesleten connen werden, met de prijs daerby. 
Sendt ons een pertinente ende wel gereguleerden eysch van ’t geene by U. 
E. ende omliggende quartieren getrocken ende van noode is.

Hierneven gaet missive van de Seventhiene jongst uyt ’t patria ontfangen. 
Wy recommanderen U. E. d’ordre van de Mayores sooveel U aldaer aengaet 
na te comen ende haren eysch jaerlijcx te supieren.

In gemelte missive zal U. E. sien dat meer tot den indigo Beane inclineren 
als tot indigo Chirchees, daerop U. E. hebt te letten ende soo goeden quantité 
te procureren als becomelijck is, maer vooral dient den prijs van den indigo 
Biane weder op den ouden voet gereduceert, daertoe wel middel te vinden sal 
sijn wanneer de Mooren ende Benjanen haeren indigo metonse schepen naer 
Persia niet meer overvoeren mogen.

Verscheyde monsters van drogen worden in gemelte missive mede geeyscht, 
soo bekende als onbekende, ende omme des te beter ende met fondament 
hierinne te connen voldoen, senden per desen een goet apoteecker, genaemt 
Willem van Zeiler, die U. E. daer sult gebruycken, maer geen geit tot op- 
coop vertrouwen. Is hier getrout. Sendt hem nevens sooveel monsters 
droogen terugge als te becomen sijn, met goede notitie daerby.

Naer Persia gaet mede een kender van droogen, soodat desen van Zeiler in 
Suratte tot de wedercomste van de schepen sal mogen verblyven om aldaer 
goet ondersoeck te doen.

Extraordinary onderwicht heeft den indigo Biane met Dort overgecomen
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gegeven, als by gemelte missive sien cunt. Draecht doch sorge dat over den 
ontfangh van de goederen goet ende getrouw volck werdt gebruyckt, opdat 
de Compagniet niet vercort wert.

Wat de heeren Mayores van ’t cattoene gaeren schryven, sult mede uut 
gemelte missive cunnen vernemen; comt haere ordre na ende maeckt dat de 
strengen in ’t midden niet gecruyst werden. De strenge die d’heeren Mayores 
seggen te senden is hier niet vernomen; achte met Batavia verongeluckt is.

’tPunct van Poule Ron endeRosengeyn, daerd’heeren Meesters in de haere 
mentie van maecken, sal U. E. by hem houden ende tot kennisse van d’En-. 
gelse o ft andere niet laten comen, gelijck U. E. mede aen Sr. Visnicht niet 
sult laten blijcken, eenich miscontentement van hem by d’heeren Bewint- 
hebberen is, maer sult hem op sijn aencomste vruntlijcken bejegenen ende 
behoorelijcke eere geven na sijn qualité.

Wyders sal U. E. mede in gemelte missive vernemen d’heeren Meesters 
goetgevonden hebben t’ ordonneeren dat geen schepen van Suratte noch 
Persia na ’t vaderslant werden gesonden, maer dat over Batavia in vloote na 
Nederlant keeren sal.

Wy verstaen mede wel niet quaetwesen soude, dat de schepen, van Batavia 
naer Suratte gedestineert, in ’t voorste van July behoorden te vertrecken om 
aen Mauritius te verversschen ende ’t volck in gesontheyt te houden, maer 
’ten heeft voor dees tijt niet cunnen geschieden, ende is onsleetdus langaen- 
geloopen heeft. Op hoope dat de schepen Hollandia ende Der Goes van ’t 
vaderslant ingecomen souden sijn, omme dese vloote boven haer inhebbende 
cappitael met noch twee tonnen gouts te verstercken, is deselve 5 a 6 dagen 
opgehouden, maer alsoo gemelte schepen niet verschynen, hebben goetge
vonden de vloote haere reyse te laten bevoorderen, niet sonder hoope dat 
voorsz. schepen off eenige derselver in’t uytloopen van de straetSundasullen 
rescontreren, in welcken gevalle aen den commandeur ordre gegeven hebben 
f 200.000 daeruut te lichten.

Dese schepen gaen beter als voorleden jaer van wijn, aracq ende andere 
victualiën versien, soodat geen ofte weynich oncosten in Suratte ende Persia 
behoorden te maecken; zijn mede extraordinary van branthout ende water 
geprovideert.

Dewyle de schepen Bonmielen Weesp voorleden jaer in Mocha zoo weynich 
off niet verricht hebben, ende dat tsedert de troubelen aldaer in ’t lant sijn 
vermeerdert, hebben niet connen goetvinden andermael besendingh der- 
waerts te doen. Ondertusschen, byaldien middel gevonden can werden, omme 
de Milde met synen jongen te verlossen, laet daer sooveel toe doen als rede- 
lijck is. Tot noch toe adviseren de heeren Mayores in Constantinopele gants 
geen reparatie over de schade, by Fodely Basscha in Mocha de Compagnie
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i gedaen, becomen hadden, ende dat daertoe noch seer cleyne apparentie was.

Uut onse brieven over Choromandel geschreven, sal U. E. verstaen hebben, 
dat in Portugael sterck na India geequipeert wird. Tsedert hebben vernomen, 
gelijck U. E. per de Beetsge&dviseert is, mede over Choromandel, dat gemelte 
equipagie door gebreck van touwen, masten ende andere toerustingh geen 
voortganck sorteerde, zoodat wy den vyandt in die quartieren niet seer te 
vreesen hebben, dat ons oock heeft doen resolveren, dese vlote met geen 
andere ende grooter schepen te accompagneren, te meer sulcx sonder ver- 
corting van de schepen tot overvoer van de vaderlantse retouren niet-conde 
geschieden. D’Almogende verhoopen wy sal dese geleyden ende met goede 
retouren tot ons laten keeren.

Byaldien in ons project wegen de huysdienaers ende andere wat becrom- 
pen sijn, U. E. can ’t selve emenderen ende sich naer eysch versien. Wy ver
trouwen daerinne niet sult excederen.

Dewyle nootsaeckelijcken een bequaem persoon in 'thoffvan Arga gehou
den dient, ende voornementlijck in dese conjuncture dat met die van Masilipat- 
nam in questi sijn ende den oppercoopman Vapour daer dienstich oordeelt, 
can U. E. hem onder een redelijcke verbeteringh voor 2 a 3 jaren continueren.

Byaldien goetvindt den coopman Wollebrant Geleynsz. te continueren 
ende de Compagnie, gelijck verstaen, daer goeden dienst doet, moocht hem 
met verbeteringh van gagie aennemen ende voorts alsulckelieden daer houden 
die de Compagnie ten besten dienst doen, ende sendt d’ ondienstige sonder 
aensien van persoonen hervvaerts, mits ons deselve bekent maeckende.

Wy verstaen hier dat veele van des Compagnies cooplieden de moeyte niet 
eens nemen omme haer oge over de deden te laten gaen; dat alles op de mae- 
ckelaers aencompt, dat sich niemant bevlyticht eenige verbeteringe aen de 
deden ende schilderyen derselver te betrachten, latende alles op den ouden 
sleur heenen gaen, sonder wat nieus te practiseeren off te versorgen dat de 
verven wel geleytwort. U.E. sal sich hiervan informeren ende soodanige non
chalante cooplieden casseren ende opsenden. Moet het op de maeckelaer al
leen aencomen, soo sijn daer geen cooplieden van noode. Stelt hier behoor- 
lijcke ordre in ende maeckt dat de cooplieden volgens d’ordre van de heeren 
Meesters overal selver bystaen ende sorge voor haer meesters goederen dragen, 
ende die daer niet toe gesint is, danckt die aff. Den coopman Adam Verhoeven 
zal U. E. na Batavia senden.

Sien mede dat de schepen, jongst van Zuratte gekeert, extraordinari 
costen gedaen hebben, ende dat ons meest mishaechtis, datby haereboecken 
geen specificatie blijckt; de coopluyden seggen, dat selfls qualijck weten 
voor sulcx is; men sent haer een cladde toe met ordre dat soodanighesomme 
boecken souden. Dit is gelijck U.E. wel weten tegen d’ordre, ende can hierin
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reeckeninge niet gepasseert werden, tensy de cooplieden haer oncosten on- 
derteeckent hebben, die ten behoeve van de cooplieden sijn verstreckt. U. E. 
sal ons hiervan beter contentement doenendein toecomende versorgen, alles 
met ordre gae ende dat alle oncosten op ’t spaersaemste gemesnagieert wor
den, ghelijck wy U. E. toevertrouwen. Begeeren oock niet dat aldaer eenich 
geit aen ’tvarendt volck ende andere verstreckt: ’tgelt wert na Zuratte tot 
opcoop van retouren gesonden ende niet om ’t volck daermede te betalen.

Wy hebben met verwonderinge gesien voorleden jaer soo mercklijcken 
pertye boscruyt tegen onse expresse ordre in soo noodelooseeerscheuten ge- 
consumeert is. Naer ons de reeckeninge verthoont wert, is daer by de com
mandeurs ende principaelste hooffden van de vloote vry wat in geëxcedeert; 
’t is een groote faulte ende abuys die daerby eere meenen in te leggen, 't Is 
seker de Mooren daermede spotten, ende ondertusschen blijft de Compagnie 
in de laste. Wy recommanderen ende beveelen U. E. dese ende alle andere 
excesses t’emenderen, ende voorts alle onnodige dispensen aftesnyden,goet 
reglement ende een spaersame mesnagie op alle comptoiren onder uwe di
rectie staende te doen onderhouden, alle mogelijcke diligentie doende omme 
de Compagnie met rijcke retouren te soulageren, opdat haere saecken tegen 
de merckelijcke verliesen ende schade, onlangs geleden, in balance gehouden 
mogen worden.

Met dese schepen gaet voor commandeur na Persia omme den oppercoop- 
man Huberto Visnicht te verlossen, onse secretarius Anthonio del Court; re
commanderen U. E. gemelten del Court sooveel van de gelegentheyt ende 
Compagnies affairen in Persia P informeren als U bewust sy, daeraen de 
Compagnie dienst sal geschieden.

De bevindinge van eenige deden ende ’t nieuws soo van Nederlant als India, 
gelijck mede hoe hier weder opnieus van den Mattaram werden gedreycht, 
wert U door d’heer van Diemen geschreve^)*^*

Ingevalle dese vloote de vaderlantsche schepen in de straet Sunda rescon- 
treert, ende dat volgens onse ordre noch twee tonnen gouts uut deselve in 
dese scheepen overgescheept werde, sal U. E. met den Raet aldaer overleggen 
hoe deselve ten besten van de Compagnie geemployeert dient, namentlijck 
off niet geraden sy een tonne gouts in geit ende coopmanschap meer dan 
vooren geordonneert hebben, na Persia werde gesonden ende dan noch een 
tonne gout aen retouren voor Nederlant besteet, wel te verstaen soo totrede- 
lijcke pryse daeraen comen ende de schepen ’t selve voeren connen, maer 
soo ’t daeraen gebreeckt, sal een redelijcke somme te meer op voordeel tegen 
’t naeste jaer overbehouden mogen worden, ende ons pertinentelijck te advi
seren wat restanten U. E. daer overhout, soo in geit als coopmanschappen.

In ’t Casteel Batavia,-ady 18cn Augusty anno 1629.
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136. _ SPAHAN.
AEN DEN OPPERCOOPMAN HUBERTO VISNICHT PER DE VLOTE,

18 AUG. 1629.

Over Suratte is ons per de schepen Uuttrecht, ’t Zeepaert, Brouwershaven, 
Bommel ende Weesp den uwen van den 28en February passato uyt Gamron 
geschreven, nevens een retour van 910 bhalen zyde, wel geconditioneert ge
worden. D’ Almogende syde daervoor gedanekt.

Op d’instantie die U. E. in den synen wegen uwe verlossinge is doende, 
hebben geleth ende billick geacht sijn versoeck t’ advoyeren, weshalven met 
advijs van onsen rade goetgevonden hebben, om U. E. te vervangen ende 
Compagnies affairen in Persia uyt uwe handen over te nemen, derwaerts te 
committeren den E. Anthonio del Court, gaende voor commandeur over de 
tegenwoordige vloote, bestaende in ses seylen. U. E. sal dienvolgende aen 
gemelten del Court op sijn aencomste in Gamron d’effecten aldaer ende ’t 
voirderbeleytvan Compagnies affairen in Persiaoverleveren. Recommanderen 
U. E. voorsz. del Court wegens des Compagnies negotie ende haere affairen 
aldaer goede informatie te geven, ten eynde wel geinstrueert met volcomen 
kennisse de saken van de Compagnie aldaer mach beleyden. Induceert hem 
mede van de humeuren van den nieuwen coninck, ende by wat groote sich 
in ’t hoff omme faveur ende gunste te capteren heeft t’addresseren, opdat 
d’affairen van de Compagnie by verandering geen impediment comen t’ en- 
coureren; ghy sult daerby eer inleggen ende de Compagnie sal daer goede 
dienst aen geschieden.

De restanten overgelevert sijnde ende U van des Compagnies affairen in 
Persia ontlast hebbende, sult U met het zyderetour scheep vervougen ende 
als commandeur in plaetse van del Court met de vloote over Suratte na Bata
via keeren.

1
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1 Wy lauderen ende ’tis ons lieff, sich gedurende sijn residentie in Parsia ge- 
comporteert heeft dat gestadich 't faveur van den coninck ende groote zoo ten 
dienste van de Compagnie genooten hebt, dat by mandamenten van sijn 
Mayesteyt hebt geobtineert, pertye zyde aen U gelevert wird;voordat de coop- 
manschappen by Moulimbeecq waren ontfangen, gelijck méde vryheden van 
de thollen in Gamron, daer d’Engelschen met alle haer crachten tegen sijn
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geweest.
Wy willen verhoopen dat de genegentheyt van den nieuwen coninck niet 

min t’ onswaerts ende desen uwen successeur sal wesen, ten eynde onse vry
heden ende libre negotie als voor desen gauderen mogen.

Ons sal verlangen wat gunste by den tegenwoordigen coninck erlangt sult 
hebben, hoe deselve tot onse natie genegen is ende in wat train Compagnies
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negotie staet; wat succes onse ambassade gesorteert heeft ende of ’t contract 
van handel gecontinueert sal sijn.

Wy houden voor de Compagnie ende haren handel in Persia voorderlijck, 
sijn Mayesteyt by expresse mandaten gelast heeft dat geen goederen in Gam- 
ron mogen werden vercocht, maer dat alles na Spahan moet werden opgevoert.

Byaldien den nieuwen coninck ’tcontract van handel nietwilde continueren 
(gelijck niet verhoopen) ende dat de wegen in Persia onveyl wirden, insulcken 
gevalle souden mede niet ongeraden vinden, op uwen voorslach den handel 
met de Soffalinse coopluyden in Gamron te dry ven; maer beter en paisibelder 
ende met minder swarigheyt ende moeyten sal ’t sijn, op den ouden voet te 
continueren.

Seer wel ende loffelijck hebben U. E. gedaen d’ontrouwe van sommige 
Compagnies dienaers tot onse kennisse te brengen, ende dat notitie overge- 
sonden hebt van de goederen voor haer particulier ende andere van Suratte 
in Gamron gebracht. Naer merite sijn de rechtschuldige daerover gestraft, 
ende ’t was oock tijt daerin versien wird, sal de Compagnie bestaen.

’t Overvoeren der Moorse ende Benjaense goederen van Suratte met onse 
schepen op Persia sal mede dienen affgeschaft ende voortaen op de beste 
maniere geexcuseert, omme veele inconvenienten voor te comen.

In ’t Casteel Batavia, ady 18 Augusty anno 1629.

187 — SPAHAN.
AEN D’ HEER AMBASSADEUR .TAN SMIDT PER DE VLOOTE, 18 AUG. 1629.

Vijff missiven hebben van U. E. ontfangen, vier van Suratte geschreven 
ende een dato primo Martius 1629 van Gamron, waerdoor seer gaerne de 
behouden aencomste van de vloote met de vrienden verstonden; deselve 
vloote is hier Godtloff mede wel gekeert. D’ Almogende wil alle gaende ende 
comende schepen van de Compagnie insgelijcx behouden geleyden.

Alsnu hebben goetgevonden weder na Suratte ende Persia te senden een 
vloote van ses schepen met een cargasoen van ƒ 1.012.000 in gout ende 
silver ende f 170.000 incoops aen coopmanschappen; de Heer verleene ons 
daertegen te syner tijt goede retouren.

Wy sijn volgens U. E. recommandatie seer wel genegen groote schepen 
ende meerder macht derwaerts te senden, dan alsoo alsnu ’t selve niet wel 
geschieden can, off souden dies te minder retouren naer ’tvaderslant moeten 
senden, hebben voor dees tijt niet connen resolveren andere schepen te sen
den dan Tholen, Brouwershaven, Bueren, Bommel, Weesp ende Beverwijck, 
welcke gissinge maken des Compagnies retouren wel sullen connen over-
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voeren; vertrouwen mede dat suffisant sijn tegen de macht welck de vyandt 
in die quartieren bijeen can brengen, alsoo versekert worden dat vooreerst 
weynich macht van Portugal te verwachten heeft, ’t Is wel waer dat de vyant 
voorhadde een goede vloote naer Indien uut te rusten, maer van Nederlant 
wort ons met de jongste advysen geadviseert datter niet van vallen soude. 
’t Schijnt dat het de vyant aen de middelen gebreeckt.

Met d’Engelse Compagnie staet het in Engelandt soo slecht, dat haer de 
middelen comen te gebreecken omme groote equipagie naer Indien te doen. 
Sy hadden voor een nieuwe Compagnie te formeren, maer alsoo door gants 
Engelant niet meer dan 27000 pondt sterlings lange na uutgaende tijt ge- 
teeckent was, is onseecker wat daervan vallen sal. Doen onse schepen in 
January ende February voor Duyns ten ancker lagen, liep daer geruchte dat 
d’Engelse Compagnie twee schepen na Suratten prepareerden; soo ’t waer 
is, dat in Zuratte 100.000 ropias schuldich sijn, sullen sy een groot cappitael 
moeten senden, eer rijcke retouren becomen connen. By d’onse dient geleth 
ende voorgecomen dat des Compagnies middelen in Suratte door haer toe
doen niet becommert werden.

Met ’fcappitael dat nu senden verhoopen dat d’onse in Suratte op voor
deel geraecken sullen omme 't aenstaende jaer op de bequaemste tijt ten 
besten proffyte van de Compagnie goeden incoop te mogen doen/ten waere 
dat nieuwe trouble ontstonden, in welcken gevalle best wesen soude, dat alles 
op ’t spoedichste in goede retouren herwaerts geschickt wierde.

Door nevensgaende copyen van d’onse aen den E. heer van Hazel ende 
Visnicht geschreven, sal U. E. sien wat goetgevonden hebben te schryven.

Ten hoochsten recommanderen U. E. des Compagnies dienst ten uutter- 
sten na sijn vermogen te helpen bevoorderen, alsoo ons opU. E. persoon seer 
verlaten; biedt overal de goede hant, ’t sy in Persia, Suratte, op de reys off 
waer ’toock soud mogen wesen, daer U. E. hulpe, respect ende authoriteyt 
vereyscht mocht werden; laet overal uwen goeden yver, verstant ende dis
cretie ten besten dienst van de Compagnie blijcken; ’t sal ons sonderling ver- 
heughen ende U. E. tot eere ende avancement gedyen. D’ ontrouwe van veele 
is soo groot ende den yver ten besten van de Compagnie soo cleen, dat het 
tijt is, dat de goeden haeren goeden yver, sonder ymant t’ontsien, doen blijc
ken. Met de veranderinge die gedaen hebben ende doen, verhoopen dat het 
in Suratte ende Persia beteren sal. ’t Geene voorder door ons gedaen dient, 
sullen van U. E. geerne hooren.

Met goet beleyt ende industrie menen wy veel quaet tractement van de 
Mooren affgeweert can worden, ’t Geene van hier daertoe geschickt dient, 
sullen wy met Godes hulpe na den eysch van saecken beleyden. Des Compag
nies comptoir is van Masilipatnam gelicht, maer tot noch toe hebben geen
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advijs wat daerop in Choromandel ende Indostan gevolcht sy; laet niet, als 
U. E. met lieff in Suratte keert, tot affweringe van der Mooren overlast ende 
vorder onlust te doen, soo veele mogelijck is.

Onsen secretarius del Court gaet met dese schepen als commandeur ende 
tot verlossinge van den E. Visnicht, welcke geordonneert hebben als com
mandeur van de vloote herrewaerts te comen; verhoopen dat U. E. oock mede 
comen sal met goet genoegen van ’t effect sijnder ambassade; d’Heere wil de 
vrunden behouden geleyden. Recommanderen U. E. voorsz. del Court goede 
informatie te geven van ’t geene bevonden sal hebben des Compagnies dienst 
in Persia te vereysschen.

Wy sijn verwondert d’heer van Hasselt soo haest te sien keeren; dewyle 
hier is, sullen sijn E. (om consideratie) toestaen met des Compagnies schepen 
na ’t vaderslant te varen, ende dewyle de commandeur van den Broecke syne 
gagie ende middelen verbonden heeft tot voldoeninge van ’t geene de Com
pagnie affgedrongen soud mogen werden voor ’t geene Mamet Tacki preten
deert, sullen van den Broeck ’tselve laeten verantwoorden, alsoo niet goet 
connen vinden de heeren Bewinthebberen op te dringen de moeyten ende on
lust, die daervan soud mogen ontstaen. De commandeur van den Broeck can 
hem weder aen van Hasselts sijde verseeckeren.

In 't Casteel Batavia, ady 18eQ Augusty anno 1629.

188 — AGRA.
AEN DEN OPPERCOOPMAN VAPOTJR PER DE VLOOTE OVER SURATTE,

18 AUG. 1629.

Met de vlote van den commandeur van den Broecke alhier in salvo Godt 
sy loff wel aengecomen, sijn ons twee missiven van U. E. geworden, eenen 
uut Agra van 3cn Maert, den anderen van den 23en April passato van Suratte, 
gelijck mede uut seecker discours dato 26cn October 1627 grondich verstaen 
hebben de gelegentheyt van Compagnies handel in die quartieren, en wat tot 
redres ende voortsetting van des Compagnies affairen ende staet aldaer in 
toecomende noodich sy.

Alsnu gaet naSuratte ende Persia een vloote van ses schepen meteen carga- 
soen van f 1.182.420 — 8 — 5, namentlijck /1.012.560 —17 aen gout en silver, 
ende in verscheyde coopmanschappen incoops costende f 169.859 — 11 — 5. 
By salvo arrivement (dat Godt geve) sal den directeur van Hazel sufficante 
middelen becomen omme Agra na eysch te provideren; zal oock gelegentheyt 
hebben omme alle waeren te schicken ter plaetse daer se de meeste proffyten 
voor de Compagnie renderen. Voor desen sijn in Suratte genootsaeckt ge
weest om geit in handen te crygen de courante waren te vercoopen, daerinne
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/ meynen versien te hebben, ende vertrouwen dat U. 1. voortaen in Agra 
met de beste ende proffijtgevenste waeren zult worden gedient, soodat de 
dachten die U. 1. dienaengaende gedaen heeft sullen cesseren.

Dat U. 1. gants dienstich voor de Compagnie oordeelen een agent in ’t hoff 
van den Grooten Magul gehouden wert, achten wy mede in veele saecken 
niet quaet tewesen; dan alsoo noch ten rechte daervan niet gein formeert sijn, 
connen daer niet op resolveren. Sullen ons van de saecke nader informeren, 
omme daerop met fondament ten besten van de Compagnie na desen te 
disponneren.

Ondertusschen willen U. E. gerecommandeert hebben, dat maeckt in ’t 
hof ende by de groote wel te staen; insignueert U in haer gratie ten besten 
doenelijck zy, omme als ’t pas geeft U van haer faveur te dienen ten besten 
van de Compagnie.

’t Heeft ons seer mishaecht te vernemen den indigo Beane van tijt tot tijt 
in prijs soo geresen is, te weten van 20, 24 tot 37 ende 40 ropias de man; op 
den ouden voet van 20 a 24 ropias dient den prijs van de indigo by alle mid
delen gereduceert, off is de Compagnie onnut. Wy laeten ons voorstaen daer- 
toe wel raedt is, als maer aen de Mooren ende andere niet toestaen haere 
waeren met onse schepen van Suratte naar Persia over te voeren; dan sal, ver
trouwen wy, den indigo in Agra soo niet opgejaecht ende getrocken worden, 
derhalven sal U. 1. met den directeur van Iiazel middelen ramen ten eynde 
’t overvoeren der Moorsche goederen na Persia ende andere quartieren op ’t 
fatsoenlijcxst geexcuseert mach blyven. Wy connen wel bevroeden, dat dit 
groote onlusten in Suratten ende onder de Mooren sal bharen; daertegen 
moet U. 1., gelijck vooren geseyt, den coninck ende de groote tot U devotie 
sien te crygen, omme U tegen de quade ende snoode practijcken der Mooren 
met haer faveur ende gunste te deffenderen ende te behelpen.

D’Engelsen meenen wy sullen U dit jaer niet in den wech wesen, ende ver
trouwen vooreerst na geen indigo in Agra trachten sullen, soodat wy goeden 
moet hebben, als maer de Mooren ende Benjanen den lust van coopen beno
men wiert, den indigo welhaest weder op den ouden prijs comen sal.

D’Engelse Compagnie heeft het soo slecht, dat haer in Engelandt de mid
delen comen t’ontbreecken om groote equipagie te doen ; hadden voor een 
nieuwe Compagnie te formeren, dan alsoo door gants Engelant niet meer als 
27.000 pondt steerlings lang na den uutgaenden tijt geteeckent was, is ’t on- 
seecker wat daervan vallen sal. Men seyt dat in February passato twee schepen 
in Engelant geprepareert wirden om na Suratte te varen, ende van Bamtam is 
derwaerts vertrocken haer schip de Jonas, soodat als ’t welluckt, dit jaer niet 
meer als drie schepen in die quartieren zullen hebben. Soo ’t waer is, dat in 
Suratte 500.000 ropias schuldich sijn, sullen sy een groot cappitael moeten
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senden, eer rijcke retouren becomen connen. By d’onse dient geleth ende 
voorgecomen dat des Compagnies middelen in Suratte door haer toedoen 
niet becommert worden.

Eyndeling zy U. 1. gerecommandeert ons jaerlijcx ende met alle gelegent- 
heyt largo te schryven wat aldaer in negotie passeert; de prijs van alle de 
coopmanschappen, soo daer getrocken worden als die daer te lande vallen, 
wat indigo over lant na de Levante jaerlijcx gaet, hoe ende by wie die vervoert 
wort. Adviseert ons mede in ’tbreedewat in ’thoff ende rijckvanden coninck 
van Indostan voorvalt, hoedanich ’t selve sy, by wat forme geregeert wort, 
mitsgaders d’apparentievan oorloghe ofte vrede, ende hoe desen coninck tot 
onse natie genegen is/

> ( fcAr..'Wy hebben den directeur van Hazel belast op u aanbieden van twee jaren
dienst te letten ende daerover met U onder redelijcke verbeteringhe t’accorde
ren. Wy recommanderen U den dienst van de Compagnie te behartighen ende 
sicli yverich ende trouw in denselven te quyten, gelijckdat van U. 1. verwachten.

In ’t Casteel Batavia, ady.T8en Augusty anno 1629.

189. — INSTRUCTIE
VOOR, DEN E. ANTHONI DEL COURT, GAENDE MET DE SCHEPEN THOLEN, 

BROUWERSHAVEN, BUREN, BOMMEL, WEESP ENDE BEVERWIJCK ALS 
COMMANDEUR NA SURATTE ENDE PERSIA, OMME TE VERVAN

GEN DEN OPPERCOOPMAN HUBERTO VISNICHT ENDE IN 
DESSELFFS PLAETSE COMPAGNIES NEGOTIE ALDAER 

ALS HOOFT WAER TE NEMEN ENDE TE DIRIGE
REN, 18 AUG. 1629.

Alsoo den oppercoopman Huberto Visnicht een ruymen tijt in Persia 
heeft geresideert ende by syne jongste brieven sijn verlossinge is versouc- 
kcnde, omme sicli herwaerts over na ’t vaderslant te transporteren, soo is ’t 
dat wy met advijs van onsen Rade goetgevonden hebben, U. E. met dese 
vloote voor commandeur derwaerts te committeren ende als hooft over des 
Compagnies negotie ende affairen in Persia in plaetse van gemelte Visnicht 
te surrogeren.

In Gamron met lieff aengecomen sijnde, sult dese onse nevengaende mis
sive aen den E. Huberto Visnicht behandigen, ende van hem overnemen 
alsulcke effecten als voor reeckeninghe van de Generaele Compagnie onder 
desselffs administratie aldaer resteren, omme daervan reeckeninge te houden.

Ende sal gemelten Visnicht, soo haest transport van Compagnies affairen 
aldaer aen den E. Anthonie del Court sal hebben gedaen ende sich van syne 
administratie ontlast, [sich] met’tsyderetour scheep vervougen ende als com
mandeur van voorsz. vloote over Suratte na Batavia keeren.
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Tot vervolch van den Indostantsen ende Persischen handel senden met dese 
vloote derrewaerts een cargasoen als per nevensgaende facture cunt beogen, 
bedragende / 1.182.420 — 8 — 5,bestaende in ƒ 1.012.560— 17 aen con
tant, de rest in coopmanschappen.

Wy hebben den directeur van Hazel geordonneert uyt deze contanten na 
Persia te senden ƒ300.000, ende dat noch/150.000 in coopmanschappen van 
Suratte sal besteden voor Persia omme met dese vloote derwaerts te senden.

De goederen welcke van hier voor Persia destineren, staen in ’tsommarum 
van de facture geanoteert, niet min als tot incoop van 1000 bhalen syde sal 
dit cargasoen na onse calculatie aenlangen. D’ Almogende geve daertoe sijn 
zegen ende brenge U. E. ende des Compagnies middelen ter goede gedesti
lleerde plaetse in salvo.

In Gamron zult ghy buyten ongeluck van affsterven off eenich ander no
tabel inpediment, dat niet verhoopen, bejegenen d’heer Ambassadeur Jan 
Smidt met den oppercoopman Visnicht, daervan U. E. zich wegen de gele- 
gentheyPende Compagnies negotie aldaer ende den voirderen stantvan Persia 
ten vollen sult cunnen informeren, omme U in ’t beleyden van Compagnies 
affairen metvolcomen fondament ende kennissedaerna te schicken endesyne 
reyse na Spahan te voirderen.

In alleryl sal U. E. ’tParsische cargasoen, soo haest voor Gamron gearri- 
veert sijt, doen lossen, selffs daerby ende omtrent sijn, opdat alles met ordre 
toegae ende Compagnies middelen door ontrouwe bootsgesellen ende andere 
niet ontvreemt ende gestolen werden. Laet het niet gelijck het meermael ge
beurt op andere ende mindere aencomen, maer sijt daer selffs by ende laet u 
ooge overal gaen; draecht sorge dat de coopmanschappen van de Compagnie 
wel gepreserveert ende met de minste oncosten na Spahan opgevoert werden; 
doet alles ten besten enbaleren ende herpacken om spillingh ende leccagie 
(die tot noch toe excessif groot is geweest) voor te comen, tot welcken eynde 
versorgen ende by den directeur in Suratte aenhouden zult, goede pertye 
goeny, grove dotia, gaeren ende touwen gecocht ende mede na Gamron ge- 
voert wort, gelijck oock eenige blaesen om den confyten gember uut de 
leggers over te vullen.

Tot noch toe heeft de Compagnie in Persia met des conincx facteur alleen 
genegotieert, alle coopmanschappen onder seeckeren gecontracteerden prijs 
aen hem in Spahan gelevert, ende de zyde op gesetten prijs in betalinge ont- 
fangen, als per contract, onder den oppercoopman Visnicht berustende ende 
in copie hierneven gaende, blijckt. Gemelte accoort is nu anno 1629 geexpi- 
reert; d’onse hadden voorgenomen renovatie te versoucken; ondertusschen 
is den coninck comen te overlyden. Wat dienaengaende by den nieuwen co- 
nincksullen hebben geobtineert.sal U.E., alsvooren geseyt,opsijn aencomste
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in Gamron vernemen, daerna ghy Usult hebben te reguleren, ende voort met 
dito advysen van de vrunden aldaer, belangende de voordernisse van Com
pagnies affairen ende haren handel, conformeren.

Wy hebben d’heer ambassadeur ende den coopman Visnicht voorleden 
jaer gerecommandeert, byaldien ’t contract vernieuwt wierde, dat met alle 
neersticheyt souden bevoorderen de coopmanschappen met minder contan
ten mochten geaccompaigneert werden als ’t contract medebrengt. Watdaerin 
gedaen sy, zullen t’syner tijt gaerne verstaen.,

’t Is seecker wanneer de Compagnie de Persische zyde met contant moet 
coopen, niet behouden blyven can; ’t sal derhalven gants noodich sijn, met 
alle dexteriteyt tewege te brengen, dat voor de zyde soo weynich contant 
uutgegeven wert als doenelijck sy, ende dat daertegen groote pertye coop
manschappen in Persia worden gevent off voor de zijde in betalinge gegeven. 
De jongst overgecomen syde heeft in Nederlant geen 25 schellingen ’t & 
gerendeert.

Wy recommanderen ende belasten U. E. op ’thoochste, wel acht te nemen 
op het inpacken, preserveren ende vervoeren der syde, opdat daeraen geen 
beschadicheyt en come, gelijck voor desen gebeurt is ende d’heeren Mayores 
by haere missiven adviseren tot groote prejuditie van de Generale Compag
nie bevonden te hebben.

Ghy sult dan ’tsy in Gilan off Spahan, daer de zyde ontvangen wort, selffs 
present sijn ende over de visitatie staen, sonder zulcx op andere aen te laten 
comen, ende sult datelijck de bhalen doen bewaren, binnen op hethembtmet 
een wassecleet ende dat wel dicht beset met cattoen, ende boven met een sar- 
pelier ofte goeny met touwen vastgebonden, gevende yder bael sijn nomber.

Op de deuchtlijckheyt ende gewichte van de syde sult wel letten, ende be- 
sorgcn dat voor yder balens gewichte notitie wert gemaeckt in pampier, ende 
dat ’tselve inde balen onderbet hembtwort geleyt; item dat’tselve gewichte 
op het hembt geteeckent werde met de numero der balen, sooalsdeselvebale 
buyten op ’t sarpelier genombreert sal wesen, ende sult ons conform dien 
goede ende pertinente facture met numero ende gewicht der zydebalen over- 
senden, omme veel confusien ende andere inconvenienten te vermyden, die 
per faute van dien onderworpen sijn.

Dit ordonneren ende begeeren de heeren Mayores alsooachtervolcht; con
trarie doende ende eenige balen onbewonden van Gilan off Spahan op Gam- 
ron affcomende, sullen uwe maentgelden voor de verergeringe der zyde 
responsabel blyven.

Uut Persia wort voor Nederlandt geeyscht 6000 & oprechten rubarbe; 
voorleden jaer hebben den oppercoopman Visnicht gerecommandeert daerop 
te letten, den eysch te voldoen; effect noch antwoorde hebben daerop be-
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. By particuliere is hier cleyne pertye gebracht, die exquies goet is endecomen
redelijcx coops in Gamron gecocht. Gedenckt den eysch te voldoen off soo- 
veel min als te becomen is; meerder voordeel als aen syde sal de Compagnie
daervoor trecken.

MaerU.E. dient verdacht tesijndesecoopmanschappen met kennisse moeten 
ingecocht worden, wel versorchtende ingepackt, voor den regen, vochticheyt 
ende de lucht bewaert, alsoo geen lucht off eenige vochticheyt verdragen.

Van alle andere Parsische droges in tamelijcke quantité te becomen, die in 
Europa bekent sijn ende proffijt geven cunnen, laet een cleyn monster van 
zenden; insgelijcx van onbekende.

Schoone jonge paerden sal U. E. met alle gelegentheyt conform de licentie 
ons byden coninck verleent, te weten met yder schip off jacht twee stucx, 
toesenden.

Te lande overBagdadt ende Aleppo off Constantinopelen zult ghy met 
d’heeren Mayores correspondentie houden ende haer E. met goede geexten- 
deerde brieven, daerinne vervattende alles wat by U. E. passeert ende daer- 
aen haer E. gelegen is, dienen. Specialijcken sult haer E. adviseren de quantité 
van de Europische ende Indische waren, die jaerlijcx met avance in Persia 
connen worden vertiert, reden gevende waer, hoe ende in wat manieren daer 
geconsumeert worden, wat het doen der Engelse zy, wat cargasoenen jaerlijcx 
becomen, hoeveel syde daertegen vervoeren ende in watextime by den coninck 
syn, hoeveel syde over Moscovien ende na Levante uyt Persia vervoert wert, 
aen allen ’tselve d' heeren Mayores bywylen veel is gelegen; item sult haer 
E. mede in ’t lange ende breede, sooveel u kennelijck ende by curieus onder- 
soeck voorder doenelijck sal wesen, overschryven den stant van ’t Parsische 
rijck, soo aengaende de oorloge als de regeringe, ende hoe desen nieuwen 
coninck tot ons ende onse negotie genegen is, mitsgaders ’t geene haer E. 
meerper missiven aen Visnicht geschreven, daervan copyehierneven gaet, sijn 
begeerende, ende sult soodanige brieven senden, ten minsten alle twee maen- 
den eens, met het dobbel van de voorgaende. Dit recommanderen ende be
lasten haer E. op ’t hoochsten ende begeeren dat sulcx achtervolcht wort, op 
pene van haere indignatie; blijft derhalven in geen gebreecke ende sent ons 
jaerlijcx copie van de advysen over landt geschreven.

Ghelijck wy voor desen belast ende bevolen hebben, soo bevelen ende ver
bieden U. E. alsnoch wel scherpelijck geen ambassadeurs van coningen off 
prinsen sonder ons expres voorconsent na Nederlantoff herwaerts met Com
pagnies schepen over te laten comen; veel min sult ghy by versouck off an- 
dersints daertoe oorsaecke geven, maer alles vermyden ende excuseren op 
het fatsoenlijckste, alsoo de Compagnie daer niet dan schade, hinder ende 
groote oncosten van te verwachten heeft.
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Ghy sult trachten by den coninck ende grooten in ’t hoff wel te staen ; zijt 
niet trots off weerbarstich, maer minnelijck in uwen ommegang ende con
versatie. Insignueert U by de gevoechelijcxste middelen met de minste on- 
costen in haer gratie ende maeckt dat by haer wel gesien sijt, om U by ge- 
legentheyt van haer faveur ten besten van de Compagnie te mogen dienen.

D’oncosten van huyshoudingh, die in Persia wat excessiff vallen, sult soo- 
veel met goede ende spaersame mesnagie sien te verminderen, als doenelijck 
sy, U voorders recommanderende alle andere onnodige dispensen aff te sny- 
den ende de Compagnie tegen haere swaere lasten ende groote verliessen 
met voorderlijcke negotie ende goede retouren, sooveel U aengaet ende in 
Persia tewege can worden gebracht, soulageren, waerby eere inleggen ende 
de Compagnie dienst doen sult.

Ende alsoo wy seeckerlijcken tot ons grote leetwesen vernemen dat Com
pagnies dienaers, ende principalijck in de quartieren van Suratten ende Persia, 
hun seer met particuliere negotie behelpen tot groote prejuditie van de Ge
nerale Compagnie, sy U. E. op ’t hoochste gerecommandeert ende bevoolen 
sooveel U aldaer aengaet ’t selve te weeren, ende die daermede besmet sijn 
herwaerts te senden; ende byaldien die van de schepen, gelijck voor desen, 
hierinne quamen t’excederen endedoorU.E. niet promptelijck voorgecomen 
conde werden, sult ons daervan goet bescheyt overschryven wie die persoo- 
nen sijn, ende wat goederen voor haer particulier overgebracht ende vercocht 
hebben, opdat ’t selve alhier na merite van saecken mogen doen corigeren, 
gelijck wy U. E. mede op ’thoochsten gebieden ende bydese wel scherpelijck 
bevelen op pene van deportement van offitie ende confiscatie van uwe maent- 
gelden, zich van diergelijcke quade coursen ende eygen handel t’onthouden, 
maer recommanderen dat ghy U selven getrouwelijck ende in ’t geheel tot 
nut ende voordeel van de Generale Compagnie gebruycken laet, alsoo de 
Compagnie, die ghy alleen ten dienste staat, machtich genouch is, goede ende 
getrouwe diensten tot contentement van haere dienaers te recompenseren, 
daerop sich te vertrouwen hebt.

Hierneven gaet extract uut de boecken van de Compagnie ter camere tot 
Amsterdam, daerby blijckt dat den ambassadeur Mousabeecq van deselve 
Compagnie competeert ƒ 1012 — 10, die U. E. hem ter eerster gelegentheyt 
sult vergoeden.

Wat in antwoorde aen den oppercoopman Visnicht aviseren, sal uut neven- 
gaende open missive sien, die U. E. voor den synen ende tot behulp, sooveel 
de negotie aengaet, sult houden ende daerna reguleren.

In ’t Casteel Batavia, ady 18en Augusty anno 1629.
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190. — INSTRUCTIE
VOOR DEN E. ANTHONIO DEL COURT ENDE DEN RAET VAN DE TEGEN

WOORDIGE GEREETLIGGENDE VLOTE, GEDESTINEERT 
NA SURATTE ENDE PERSIA, 18 AUG. 1629.'I!

:
iI Tot vervolch ende deffentie van des Compagnies handel in Suratte ende 

Persia, mitsgaders totaffbreuck van den algemeynen vyant, hebben wy goet- 
gevonden alsnu derwaerts wel gemant, gearmeert, gefictualieert, ende met 

rijck cargasoen uut te setten de schepen Tholen, Brouwershaven,/Buren, 
Bommel, Weesp ende Bcverwijck.

Over welcke vloote met advijs van onsen Rade goetgevonden hebben voor
eerst tot commandeur ende opperhooft t'eligeren ende authoriseren den E. 
Anthonio del Court, varende na Persia tot verlossinghe van den oppercoop- 
man Huberto Visnicht, weshalven ordonneren ende bevelen aen alle opper- 
hooffden, officieren, soldaten ende bootsgesellen, op voorsz. schepen varende, 
gemelten AnthonFclel Court voor haeren commandeur t’erkennen, respec
teren ende gehoorsamen, gelijck dat behoort.

Den breden Raet deser vloote sal bestaen uyt de naervolgende persoonen, 
te weten: Anthony del Court, commandeur op Tholen; Wouter ten Haeff, 
oppercoopman op Brouwershaven; Mathijs Jansz., schipper op Tholen 
tholomeus Canoy, oppercoopman op Tholen; Willem Jacobz. Coster, schip
per op Brouwershaven; Hans van den Berge, oppercoopman op Bommel; Jan 
Jansz. Neledoe, oppercoopman op Bueren; Gerrit Hendricxz., schipper op 
Bueren; Jacob Claesz. Astenberch, schipper op Bommel; Fredrick Frericxz. 
Rijck, schipper op Weesp; Christiaen Willemsz. van Gabor, schipper op Bever
week. In welcken Raet den commandeur continuelijck presideren, propone
ren ende conclusie van saecken by pluraliteyt van stemmen nemen sal, ende 
soo by affsterven off absentie van eenige der genomineerde raetspersoonen 
den Raet incompleet waere, sal den commandeur by staecking van stemmen 
in sulcken gevalle twee hebben.

Ten hoochsten recommanderen wy U. E. alt’samen goede compagnie te 
houden endesonderlingsorge te dragen, dat ghy door storm, donekere nach
ten ofte quade courssen van den anderen niet geraeckt.

Ende opdat yedereen weten mach waerna sich in 't seylen, verlies van 
compagnie off eenighe andere onverwachte overcomen, soo by dage als by 
nacht, sal hebben te reguleren, sal in ’t uutseylen der straetqSunda tot dien 
eynde een gemeen seynbrieff geordonneert werden.

De vlote buyten de strate Sunda gecomen sijnde, sal haer cours Suytwaerts 
aen stellen tot op de hoochte van 8,10 a 12 graden Suyderbreetc, nadat vroech 
off laet de doorgaende Suyt-Ooste winden ende goede coelte bejegenen,
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loopende dan vandaer Westelijck aen tot dat gepasseert sult wesen ruym de 
lengte van ’t eylant St.-Brandaen, alwaer men bevint de grootste variatie van 
’t compas, stellende van daer voorts den cours Noorden aen totdat lant co- 
men te sien, ende zeylen soo voorts na Suratte, gissing makende aldaer niet 
eer te comen dan naer ’t verloop van de maent van September, te weten om
trent halff October aenstaende.

Pourtugiesen, Spangnaerden, derselver onderdanen ende adherenten be
jegenende, sult alle mogelijcke affbreuck doen ende eenige prinsen verove
rende, sorge dragen deselve behoorlijck geinventariseert, mitsgaders ten 
meesten dienste van de Compagnie gebenificieert werden; sooveel volcx als 
ghylieden becompt ende bequamelijck op de schepen bergen cunt, sult in 
goede verseeckeringh bewaren ende t’syner tijt herwaerts aen brengen.

Vrunden, als daer sijn die van Suratte ende al wat onder des Mogels gebiet 
sorteert, item die van Persia, Mocha, gelijck mede van plaetsen daer de Com
pagnie comptoiren ofte correspondentie van handel is houdende, sult ghy
lieden niet beschadigen, opdat Compagnies middelen ende volck off oock 
haren handel in gemelte quartieren daerdoor in geen moeyte ende hinder 
tot groote prejuditie van de Compagnie come te vervallen.

Francen, Deenen ofte eenige andere Europische natiën, staende in alliantie 
met den staet der Vereenichde Nederlanden, bejegenende, sult deselve niet 
molesteren, U haerder niet aentrecken, in wat gestaltenisse die oock souwt 
mogen vinden, maer laet se hunnes weechs varen, opdat ghy U daeraen niet 
comt te verbranden ende de Compagnie in Europa aen nieuwe moeyten helpt.

Soo ’t gebeurde dat van wegen den coninck van Persia eenige assistentie 
tegen de Portugiesen ende hare adherenten versocht wirdt, terwyle dese 
vloote voor Gamron leyt, sult denselven alle mogelijcke hulpe presteren son- 
der de vlote langer op te houden als de bevoirderingh van Compagnies han
del aldaer gedoocht, reeckeninge maeckendedat de schepen wederomme van 
Gamron soo tijtlijck in Suratte dienen te keeren, dat ten langsten omtrent 
ulimo Meert, soo ’t niet eer wesen can, met de retouren van Suratte na Batavia 
scheyden connen. Wat binnen dese tyt tot assistentie van den coninck van 
Persia niet doen condt, sult met beleeftheyt excuseren ende naerlaten t’on
derwinden.

Dewyle dagelijckx meer ende meer bevinden dat het overvoeren van eenige 
ambassadeurs, ’t sy oock van wat quartieren het soude mogen wesen, naer 
Nederlandt ende Batavia streckende is tot groote costen, nadeel, hinder ende 
schade van de Compagnie, verbieden by desen wel expres aen de comman
deurs, oppercooplieden ende schippers van dese vloote ende alle andere 
schepen meer, geene ambassadeurs in haere schepen over te nemen, noch 
herwaerts te brengen, sonder onse expresse licentie, al waer ’t oock dat sulcx
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by den directeur ende oppercooplieden in Suratte ende Persia begeert wierd. 
Van Persia noch Suratte sullen oock geene Mooren noch hare goederen her- 
waerts aen brengen.

In Gamron met lieff gecomen sijnde, sal den commandeur Anthoni del 
Court, gedestineert sijn residentie in Persia te houden, sich aen lant vervou- 
gen, d’administratie van Compagnies middelen aldaer uut handen van den 
oppercoopman Visnicht overnemen, als wanneer gemelte Visnicht sich weder 
op de vloote sal vervoegen ende ’t commandement over deselve in plaetse 
van del Court waernemen, daertoe hem mits desen authoriseren, ende be
lasten een yder, op de voorsz. schepen varende, voorsz. Huberto Visnicht 
voor haren commandeur t’erkennen, respecteren ende gehoorsamen, gelijck 
dat voor ons sullen willen verantwoorden.

D’heer ambassadeur Jan Smidt, welcke met dese schepen uut Persia na 
Batavia staet te keeren, sal volgens sijne commissie in alle vergaderinge ende 
byeencomste in rang presideren ende ’t voorsitten hebben tot dat by ons 
alhier aengecomen sal sijn, ende byaldien sijn E. in den Raedt gelieffde te 
compareren, sal den commandeur gemelte ambassadeur de preseance ce
deren, mits dat den commandeur evenwel in den Raedt proponeren ende 
conclusie van saecke, als vooren geseyt, nemen sal.

De vlote van Zuratte na Batavia vertrocken sijnde ende by de wercken co- 
mende, sal sich niet amuseren ende tijt t’soeck brengen om Zuyt te soecken, 
maer onbeschroomt Sumatra aendoen, vanwaer spoedich met de lant- ende 
seewint onder de wal op te comen is, gelijck sulcx jaer op jaer by onse schepen, 
op gemelte custe handelende, gepractiseert wort ende jongst by ’t schip Uut- 
trecht, comende van Suratte, ondervonden is, die omtrent een maent voor 
d’andere scheepen op Batavia arriveerde.

I
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Niettegenstaende by onse voorjarige instructie serieuselijck gerecomman- 
deert ende oock op hooge pene belast hadden ’t boscruyt, dat tot diffentie van 
de vlote medegegeven was, in geen nootloose eerscheuten te verquisten, soo 
bevinden dat op onse ordre weynich is gelet, maer ter contrarie groot exces 
gedaen, ende dat by desulcke die ’tselve billick behoorden voor te comen, 
weshalven by desen de commandeur ende alle overhooffden, op dese schepen 
bescheyden, wel expresselijck verbieden eenighe onnodige eerscheuten te 
doen schieten, op pene van het gespilde ende onnuttelijck geconsumeerde 
cruyt ende scherp dubbel aen haere maentgelden gecort ende daerenboven 
na exigentie van saecken met arbitrale correctie gestraft te werden, met waer- 
schouwingh aen de schippers van de schepen, dat verdacht sijn goede notitie te 
doen houden, wat cruyt op de reyse sullen comen te consumeren, omme daer- 
van

i
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op haer wedercomste goet bewijs ende reeckeninge te connen doen, o ff by 
faulte van dien sal ’t mancquement dubbel op haer reeckeninge werden gestelt., i
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Ende alsoo tot onser kennisse gecomen is, dat hun Compagnies dienaers 
niet ontsien tegen expresse ordre soo voor haer particulier als voor andere 
verscheyde goederen, coopmanschappen ende contante penningen te ver
voeren, den heer van sijn gerechticheyt te frauderen ende de Compagnie in 
haeren handel ende ordinary proffyten te vercorten, soo is ’t dat by desen den 
commandeur, d’oppercooplieden, schippers ende alle andere op dese vlote 
bescheyden, verbieden op pene van hun offitie ende confiscatie van allehaere 
verdiende maentgelden, voor haer eygen noch voor andere, eenige goederen 
off contante peilingen, hoe die oock mochten wesen, sonder onse kennisse, 
speciael consent van hier na andere plaetsen off van Suratte na Persia over 
ende weer te transporteren, directelijck oft indirectelijcken, op pene als voo- 
ren, mitsgaders confiscatie van de goederen ende gelden selffs.

In *t Casteel Batavia, ady 18en Augusty anno 1629 J).
*) De volgende missive is van 25 Sept. 1629, na Coon’s dood.
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RESOLUTIËN 
15 April 1627—18 Sept 1629.

Donderdach *) ady 15en April 1627, op de hoochte van 15 graden 30 mi
nuten, leggende ter ancker onder lila d’ May o.

Den breeden raedt van de scheepen d’ Galias, Uutrecht, Vya?ien, Wape?i 
van Hoorn, d’ Leeuwin, Texel ende Kempliaen by d’E. heer Generael aen ’t 
schip d’ Galias [gecon^oceert] sijnde, is by sijn E. heer ende den raden gere- 
solveert op morgen, wesende den 16 ditto, de anckers te lichten ende t’seyl 
te gaen, omme met Godes hulpe onse reyse te vorderen ende de cours aen 
te doen Suyden ten Oosten, volgens de resolutie ende ordre van de E. heeren 
Meesters, om bequaemst de linie te mogen passeren.

Ten aensien verscheyde schepen eenige Franssewynen bovenstaende heb
ben, is goetgevonden om die te orberen, dat 12 dagen lanck aen yder man op 
de vloote 3 mutsgens daegs tot rantsoen sal gegeven werden, ende daernae 
ophouden sullen totdat het bier uut sal sijn, als wanneer alsdan 2 mutsgens 
daegs aen yder man volgens d’ordre ende rantsoen-brief sullen geven.

't Schip Uutrechtsal overgeven aen ’t schip Vyanen 6 mannen; d’Leeuwin 
ende Kemphaen sullen op het spoedigste haer reyse vervorderen na de Ma- 
jottes, sonder de Cabo ofte andere plaetse aen te doen.

Oock aen yder back over de vloote te geven 4 caesen, waarvan d’schepen 
Galias ende ’t Wapen van Hoorn d’andere schepen van Amsterdam versien 
hebben.

Actum als boven. Onder stont: J. P. Coen, BARENT CORNÈLISZ. Rob, 
Reyer Jansz. Palsrock, G. Wijntjes, Cornelis Jansz., Jan Noyen, Ger- 
rit Tomasz. Pool, J. van Roosenbergh, David Pietersz., Roelof Cor- 
nelisz. Can, Jan Willemsz., Jacob Jansz. Patacka, Dirck Ewoutsz. 
Spreeu, Willem Jansz. van Baven, Cornelis Hendricxz. Denijs.

j

r
Maendach ady den 24en Mey 1627, op de hoochte van ontrent 18 graden 

Suyderbreete. Den breeden raet van de scheepen d'Galias, Uutrecht, Vyanen, 
’t Wapen van Hoorn, Texel by den E. heer Generael Coen ende synen raden 
op ’t schip d’ Galias, [geconvoceert sijnde], is geresolveert van nu voortaen 
de cours te stellen tot den tropicum S. S. O., soo de wint ’tselve wil toe-

') Resolutiën genomen op do vloofc, 15 April—21 Juli 1627: Boek LLI, ongefolieerd.
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laten, ende daerna, den tropicum ghepasseert sijnde, S. O., tot op d’hoochte 
30 graden toe, alsdan O. S. O. tot op de hoochte van de Caep de Buon■l van

Esperance, om die op het gevoechgelijckste aen te doen.
Vorders is geresolveert ons rantsoen van brandewijn te deelen aen het 

volck, soo haest wy gecomen sijn tot op de hoochte van 30 graden Suyder- 
breete, volgens den rantsoen-brief; ondertusschen sal een yder, als het quaet 

de quartieren naer discretie eenige uutdeelinge doen.
Actum als boven. Onder stont: J. P. Coen, Barent Cornelisz. Rob,

:
|

weer is, aen

R. Janz. Palsrock, J. Wijntgis, Cornelis Jansz., Jan Noyen, Gerrit 
Tomasz., J. van Roosenbergh, David Pietersz., Jacob Jansz. Patacka, 
Dirck Ewoutsz. Spreeuw.

*

Woensdach ady 3 Juny 1627 op de hoochte van ontrent 23 graden Suyder- 
breete. Ten aensien de schepen seer qualijck van water versien sijn, ende dat 
ons langer soude konnen ontstaen een waterplaets aen te doen, dan met 
ordinaris rantsoen strecken konnen, is goetgevonden, dewijl het #dagelijckx 
coel weder wort, dat voortaen in plaets van een flapkanne, men yder man 
zes mutsgens water’s daegs sal geven ende dat tegens dese verminderinge 
’t wijnrantsoen wederom een mutsjen sullen vermeerderen ende aen yder 
man geven drye mutsgens France wijn daegs, ende dat op morgen over de 
vloote sullen beginnen.

Actum als boven. Onder stont: J. P. Coen, Barent Cornelisz. Rob, 
R. Jansz. Palsrock, G. Wijntgis, Cornelis Jansz., Jan Noyen, Gerrit 
Tomasz. Pool, J. van Roosenbergh, David Pietersz., Jacob Jansz. Pa
tacka, Dirck Ewoutsz. Spreeu.

Woensdags den 16 Juny anno 1627, op de hoochte van ontrent 31 graden 
4 minuten Suyderbreete. Geresolveert op dato, ons cours aen te stellen tot 
op de hoochte van ontrent 35 a 36 graden Suyderbreete, O. S. O. behouden 
cours, alsdan naer de Cabo de Buon Esperance Oost aen tot op gissing on
trent 150 mylen van ’t landt, ende dan recht op ditto Cabo 

Actum als boven. Onder stont: J. P. Coen, Barent Cornelisz. Rob, R. 
Jansz. Palsrock, G. Wijntgis, Cornelis Jansz., Jan Noyen, Gerrit To
masz. Pool,J. van Roosenbergh, David Pietersz., Jacob Jansz. Patacka, 
Dirck Ewoutsz. Spreeu.

aen.

Saterdach den 17 July anno 1627. Alsoo d’heer ambassadeur van Persia, 
geaccompagneert met des coninckx coopman, op gisteren aen d’heer Generael 
versochten van hier recht nae Parsia te mogen varen, met sulcken schip als
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syne E. goet vindt, is by de presente raden gelet op ’tgeene desen aengaende 
te considereren staet ende eenstemmich verstaen, dat d’heer ambassadeur 
aenbieden sullen ’t schip Texel, omme daermede nae Suratte met al des co- 
ninckx volck ende goederen te varen, ten eynde dat t’syner tijt met onse 
vloote in meerder versekertheyt van Suratte tot in Persia mach werden ge
bracht, sonder d’incommoditeyt van den grooten omweg (die anders van hier 
tot in Batavia souden moeten doen) te lyden, mits dat ’t voorsz. schip Texel 
sonder lang vertoeven weder van Suratte nae Batavia vertrecke, met sulcken 
cargasoen als voor Batavia gereet vinden sal, omme te sijnder tijt gebruyckt 
te werden daertoe by de heeren Bewinthebberen gedestineert is, ende sijn 
Barent Cornelisz. Rob ende Jacob Jansz. Patacca gecommitteert omme dese 
presentatie met alle beleeftheyt aen d’heer ambassadeur te doen, totant- 
woort van sijn versoeck, met verhael dat wel wenschten dat ’t schip Uuttrecht 
tot synen dienst mochten schicken, maer dat sulcx niet wel doen konnen, 
vermits de soldaten die daerop sijn op ’t spoedichste in Batavia dienen ge- 
brocht, ende dat het niet geraden is een schip alleen van hier naar d’Golffvan 
Persia te zenden.

Alsoo d’siecken van de schepen d'Galiasse, Uuttrecht ende Texel, Godt- 
loff, vry veel gebetert sijn, ende de schepen Vyanen snde ’t Wapen van Hoorn 
niet vernemen, is goetgevonden, dat den 21 deser van hier sullen vertrecken 
ende onse reyse vervorderen, alsoo hoopen het volck alsdan redelijck wel dis- 
poost wesen sullen.

Alsoo Reyer Jansz. Palsrock, schipper van de Galiasse, overleden is, is den 
raedt in bedenckinge gegeven, wie in sijn plaetse stellen sullen.

In ’t schip d’Galiasse. Actum als boven, in de Tafelbaye. Onder stont: J. 
P. Coen, Barent Cornelisz. Rob, G. Wijntgis, CornelisJansz., J. Jansz. 
Patacka, Dirck Ewoutsz. Spreeu.

Maendagh den 19 July anno 1627. Alsoo den 17 deser resolveerden met 
d’schepen Galiasse, Uuttrecht ende Texel den 21en van hier te vertrecken 
ende onse reyse te vervorderen, ende ’t sedert, Godtlof, onse twee resterende 
schepen Vyanen ende ’t Wapen van Hoorn hier mede wel aengekomen sijn, 
is door d’heer Generael in deliberatie geleyt of nae dese twee schepen eenige 
dagen souden vertoeven of met onse voorgenomene reyse voortvaaren. Naer 
consideratie van saecken is by den raedt eenstemmich goetgevonden, ten 
aensien ’t Wapen van Hoont veel siecken heeft ende dat de gesonde meede 
wel eenige dagen behoeven te ververschen, dat de schepen d’ Galias, Uut- 
trechtende Texel&o.\\ 21en deser met Godes hulpe sullen vertrecken, ende dat 
daerna d'schepen Vyanen ende ’t Wapen van Hoorn t’samen in compagnie 
naer Batavia sullen volgen, soo haest d’siecken weeder op d’been ende ’t volck
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redelijck ververscht wesen sullen. Buyten gaets sijnde, sullen 
stellen S. S. O. tot op d’hoochte van 37 a 38 graden Suyderbreete, soo de 
wint sulckx toelaet, sonder een bylegger te maken van de Suytweste win
den, in wel eken gevalle sullen sooveel oostelijeker loopen als ruymschoots 
seylen mogen om hoochte ende lancte te winnen; 37 a 38 graden hebbende 
alsdan Oost aen. Voor rantsoen van wijn sal gegeven worden Spaense wijn, 
des daegs 1| mutsjen, totdat wy uyt de coelte sullen sijn.

De brandewijnrantsoen sal continueren als voren.
Alsoo Reyer Jansz. Palsrock, schipper op ’tschip d’ Galias, gestorven is, is in 

sijn plaetsegeordonneert Jan Jansz. Cock, opperstierman van ditto schip, ende 
wederom in sijn plaetseEvertCornelisz. Spangiaert, gewesene onderstierman.

Den hoochbootsman van ’t schip Uuttrecht sal gaen voor onderstuerman 
op 't schip Vyanen, alsoo den onderstuerman is gestorven.

Den onderseylemaker van de Galiassesal overgaen op ’t Wapenvan Hoorn. 
De Galiasse sal overgeven aen ’t schip Vyanen een vueren wang tot de mast. 
In ’t schip d’Galiasse, actum als boven, in de Tafelbaye. Onder stont: J. 

P. COEN, B. CORNELISZ. ROB, G. WlJNTGIS, CORNELIS JANSZ., JAN NOYEN,
Gerrit Thomasz. Pool, J. van Roosenbergh, D. Pietersz., J. Jansz. Pa-
TACCA, DlRCK EWOUTSZ. SPREEU.
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onse cours aen-

i
;
:

h
:
;

\

l
i

Woensdach den 21 July anno 1627, in de Tafelbaye ten aneker leggende. 
,t 71' ■' 'Alsoo Moussabeeck, ambassadeur van Persïa, met des coninckx coopman 

niet hebben connen resolveren met het schip Texel van hier nae Suratten te 
varen, niettegenstaende beyde daer een schip toe versocht hadden ende 
Texel op hun versoeck gepresenteert is, opdat den langen omweg van Ba
tavia niet souden behoeven te doen, seggende des coninckx coopman dat 
syneMajesteyts goederen alsoo niet wiltavontueren, ende dat in Batavia noch 
50.000 realen van achten voor sijn coninck meent te besteden, ende den 
ambassadeur met groote arrogantie ende ongeschicktheyt noch een tweede 
schip begerende, veel scheltwoorden gebruyckende, dat d’heer Generael 
enderaedtdaertoe niet resolveeren connen. Voorsz. ambassadeur gisteravont 
van landt weder in ’t schip Uutrecht ende den coopman in ’t schip Texel 
gegaen wesende, omme de reyse op heden nae Batavia te vervorderen, sijn 
hier voorgaende nacht 5* Engelse schepen van Engelant aen gekomen, daer- 
mede oock een ambassadeur ende coopman van den coninck van Parsia na 
Suratte varen. Met dese occasie heeft d’ voorsz. ambassadeur schriftelijck 
ende den coopman mondeling aen d’heer Generael doen versoecken, dat met 
het schip Texel in compagnie van dese Engelse vloote naer Suratte soude 
mogen varen. By den raedt op dit versouck gelet sijnde, is geconsidereert, 
dewyle de bequame tijt seer cort is, niet geraden te wesen na d’Engelsche
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schepen te wachten, alsoo hier eenige dagen moeten vertoeven om haer 
volck te ververschen, dewyle haere schepen vol siecken sijn; ende al waer ’t 
dat den tijt toeliet nae d’Engelsche te wachten, dat ons op haer assistentie 
niet mogen verlaten, sijnde oock seker, dat sy met 5 scheepen geen egael 
verdrach ofte admiraelschap met een schip alleen van d’onse sullen willen 
maken, ende ongeraden, dat wy souden versoecken dat Texel onder haer 
protectie naer Suratte soude mogen varen. Hierover is by den raedt een- 
stemmich goetgevonden, dat d’heer ambassadeur Moussabeeck ende des 
coninckx coopman met beleeftheyt sullen doen vertoonen hoe qualijck haer 
versouck gefondeert is, met aenhanck dat syluyden wel mogen gelooven dat 
veel Engelsche blyder soude wesen dat haer met Texel ongeval overquame 
dan dat behouden reyse dede.

Alsoo de drye schepen d'Galiasse, Unttrecht ende Texel heden in de Baye 
gebleven sijn, omme te onderstaen wat tot des Compagnies dienst van de 
Engelsche souden konnen vernemen, alsoockof het geraden is dat de schepen 
Vyanen ende ’t Wapen van Hoorn by d’Engelsche vloote laten leggen, is desen 
avont eenstemmich goetgevonden, dat de voorsz. drye schepen d’ Galias, Uut- 
trechtzndz Texel haer reyse op ’tspoedichste nae Batavia sullen vervorderen.

In de Galias. Actum als boven. Onder stont: J. P. Coen, Barent Corne- 
lisz. Rob, Jan Jansz. Cock.

Alsoo *) den heer gouverneur generael Pieter de Carpentier ende presente 
raden van India haer eenichsints beswaert hebben gevonden alleen opsee- 
ckcre missive van de gecommitteerde Bewinthebberen uyt de 17e, gedateert 
9cnJanuary 1627 in ’s-Gravenhage, mitsgaders eenige geannexeerde extracten 
van missiven ende resolutien van de Seventhiene, aen ons te resigneren ende 
in handen te stellen, volgens den inhoude ende last van dien, ’t generale 
gouvernement van India sonder volcomen bescheyden, soo van de Ho. Mo. 
Heeren Staten Generael ende syne Princelijcke Excellentie ofte ’t corpus van 
d’Oost-Indische Compagnie der Vcreenichde Nederlanden, gesien ende be- 
comen te hebben, welcke door ons, soo om consideratie van staet als om ons 
subit vertreck, voor dien tijdt niet hebben connen medegebracht werden, soo 
is ’t dat wy, omme den gemelten heer Generael ende presente raden van India 
van dese hare gemoveerde swaricheyt t’ ontlasten, op hun versoeck onse per
soon ende goederen mits desen geengagieert ende verbonden hebben, gelijck 
wy t’ haerder indemnatie deselve engagieren ende verbinden mits desen, tot 
allen tyden ende voor alle dien ’t toecompt responsabel te blyven wegen de 
resignatie ende overleveringe van ’t generale gouvernement van India, uyt 
crachte van gemelte missive ende geannexeerde extracten aen ons gedaen, 

‘) Resolutien 30 Sept.—30 Oot. 1627: L LII, 226.
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Batavia, 30 Sept. 1627.

Actum in ’tCasteel Batavia, ady ultimo September anno 1627. Was on- 
derteyckent Jan PlETERSZ. Coen 1).

Pieter de Carpentier, gouverneur generael wegen de Doorluchtige Ho. Mo. 
Heeren Staten Generael, syne Princelijcke Excellentie, mitsgaders d’ E. heeren 
Bewinthebberen van de geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie der Ver- 
eenichde Nederlanden in India, allen dengenen die desen sullen sien ofte 
horen lesen saluyt! doen condt. Alsoo wy op de gedane instantie t’onser ver
lossinge aen de E. heeren Bewinthebberen van de generale Oost-Indische 
Compagnie by hare E. versocht sijn geweest, soo lange in ons gouvernement 
te willen continueren totdat by de vergadering van de 17e op ons voorstel 
soude wesen gedisponneert, ende dat tsedert by de Bewinthebberen, uyt de 
Seventhiene specialijck daertoe gecommitteert, de saecke soo verre is ge
bracht, dat d’heer Generael Jan Pietersz. Coen met de schepen in Marty 
1627 uyt Texel geseylt, herwaerts is gevaren omme op sijn aenneming by de 
vergadering van de Seventhiene gedaen, ’t generale gouvernement wederom 
t’aenvaerden, in conformité gelijck als ’t selve by syne E. ons voordesen 
opgedragen is geweest.

Soo is ’t, dat wy met advijs van onse rade gesien hebbende d’ordre ende 
last van de voorsz. gecommitteerde by hare bovengemelte missive wegen de 
resignatie van ons gouvernement aen ons gegeven, niet hebben willen naer- 
laten d’selve alsoo t’ achtervolgen, ende oversulcx ons alsnu daervan t’ ont
lasten, gelijck wy ons daervan ontlasten ende ’t selve aen gemelten heer 
Generael Jan Pietersz. Coen resigneren ende opdragen mits desen; ontslaen 
dienvolgende U alt’samen in ’t generael ende elck in ’t bysonder van den 
eedt aen ons gedaen.

Ordonneren ende bevelen derhalven aen alle raden van India, gouver
neurs, admiralen, commandeurs, oppercoopluyden, capiteynen, schippers, 
soldaten, bootsgesellen ende alle andere, ’t sy te water ofte te lande, in 
dienste van de Compagnie ofte onder desselfs eedt, onder de gehoorsaem- 
heyt van de welgemelte Ho. Mo. heeren Staten, syne Princelijcke Exellentie 
etc., tegenwoordich in India sijnde ende naemaels noch te comen, den voor- 
gemelten heer Jan Pietersz. Coen voor haren gouverneur generael t’erken
nen, respecteren ende gehoorsamen, gelijck ons tot noch toe gedaen hebben, 
alles in conformité als syne Ed* commissie, instructie ende artijckelbrieven 
van de gemelte Ho. Mo. heeren Staten, syne princelijcke Excellentie ende 
d’E. heeren Bewinthebberen sijn medebrengende, op pene ende verbeurte 
in d’ selve vervaedt.

Actum in ’t Casteel Batavia, ady ultimo September anno 1627.
!) Deze acte van Coen was reeds gedrukt bij Leupo in B. T. L. V. 1859, bl. 17.
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1

Maendach 4cn October anno 1627. Alsoo by ’t vertreck van AdolfifTho- 
masz. naer de Guste Choromandel ’t presidentsampts in ’t collegie van sche
penen wegen de borgerye, [vaceert], item van Sebalt Wonderer naer Suratte 
gemelte collegie noch daerenboven van een lidt verswackt is geworden ; item, 
dat by ’t vertreck van Constantijn Alleman naer Suratte ’t ampt van capiteyn 
over de burgerlijcke wacht deser stede is comen te vaceren, en noodich sy 
gemelte plaetsen met andere bequame ende suffisante persoonen metten 
eersten gesuppleert werden, is op ’t ernstich gedane vertooch aen den E. heer 
Generael, soo by ’t collegie van schepenen als d’hooft officieren van de burger
lijcke wacht, eenstemmich goetgevonden, uyt het geexhibeerde drydobbel 
getal by schepenen in gemelte plaetsen te surrogeren ende te stellen de naer- 
volgende persoonen, te weten: tot president als voren d’eersame Dirck Jem- 
ming, jegenwoordich schepen, omme ’t selve ampt by provisie totgemelten 
Adolff Thomasz. wedercomste te bedienen ende waer te nemen; item tot 
schepen in VVonderaers plaets den persoon van Mr. Isaack Gerbrants, gewesen 
chirurgijn, ende tot capitejm over de borgerlijcke wacht den persoon van 
Heyndrick Lievens, borgers deser stede.

Actum in ’t Casteel Batavia. Datum ut supra. Was onderteeckent: J. PiE- 
TERSZ. COEN, PlETER DE CaRPENTIER, JACQUES SPECX, PlETER VAN DüYNEN,
Anthonio van Diemen, Jeremias de Meester ende J. van Doorselaer,
secretaris.

*

Woensdach 6en October anno 1627. Alsoo den avantagieusen Custhandel 
tot bevoorderinge van d’inlantsche commercie ende profyten, sonder welcke 
de Generale Compagnie in India niet bestaen can, in vigoreusen trayn soo- 
veel mogelijck geconserveert dient, wert by den E. heer Generael den raet 
voorgedragen, oft niet dienstich sy, gelijck mede oft sonder incommodatie 
ende versuym van eenige voorderlijcke negotie aen desecant geschieden can, 
dat men tot voortsettinge ende onbecrompener vervolch van gemelten han
del boven de jongst becomene comptanten alhier van ’t vaderslant tersomme 
van 30 a 40.000 realen van 8en afstaecke ende d’selve, neffens noch partye 
speceryen, sooveel men sonder becrimpinge van de vaderlantsche retouren 
sal connen byeenbrengen, met d’een of d’ander jacht derwaerts beschickte, 
op hope de resterende toegeseyde vaderlantse secourssen dagelijcx sullen 
incomen, daermede men den eysch van de respective handelplaetsen aen 
dese cant sal connen voldoen, ende soo men sulcx goet'vindt, draecht syne 
E. mede voor, wat jacht men daertoe prepareren ende gebruycken sal.

Den raet, gemoveert door de goede insichten in sijn E. propositie, is van 
eenparich advijs, ende arresteert dienvolgens, dat men de somme van 40.000 
realen van 8en, beneffens de geseyde quantité speceryen, naer de Custe Cho-
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' ' romandel ten vorigen fyneseynden ende ’t jacht Medenblick, als sijnde 
gemaeckten overslach van 
dienstichst bevonden, metten eersten prepareren ende daertoe gebruycken 
sal, te meer alsoo de Cust by middel van dien des te ruymer in de bevoorde- 
ringe van de nootwendige diensten aldaer van de schepen sal wesen versien, 
te weten omme den Bengaelschen ende Arraccanschen handel te mogen 

item de Palliacatse rheede tegen de Portugiesen te bevryden

naer
! de presente alhier ter rheede tot gemelte voyage

I

waernemen,
ende t’sijnder tijt onder Ceylon op den vyant te cruyssen. Is mede goetge- 
vonden, men 't gemelte jacht door de Strate van Malacca derwaerts afvaer- 
digen sal, om en passant de requisite advysen, soo in Jamby gelijck mede 
aen den commandeur ende raet van de Malacsche vlote, nopende d’opont-

;
'
:

biedinge van d’overige macht aldaer, volgens de jongst gesondene ordre 
derwaerts per ’t jacht iBeverwijck% andermael te bestellen.

Voorders, alsoo men by de brieven van de fluyt Veis en bericht werdt hoe 
Vranckerijck endeEngelant tot openbaren oorloge vervallen waren ende d’En- 
gelsen ’tCanael ende custe daeromtrent met veele schepen seernaeuvv besedt 
hielden, ende alles aensloegen ende becomerden wat van buyten was inco- 
mende, onder pretext van dese Fransche oorlooge, ende dat het oversulx al 
te periculeus sy voor een schip alleen ’tordinary Canael te passeren, is mede 
goetgevonden dat men na de Custe Choromandel ordre sal geven, byaldien de 
Leeuwinne op d’arrivee van dit jacht aldaer noch niet naer ’t vaderslant gede- 
pescheert ware, dat deselve alsdan in sulcken gevalle met de vaderlantse retou- 
ren, soo haest mogelijck, directelijck naer Batavia laten comen, omme van hier 
tegens ’t aenstaende saysoen des jaers 1628 in compagnie van de Batavische 
retourschepen des te verseeckerder naer ’t vaderslant te mogen vertrecken.

Item alsoo Mousabeeck, ambassadeur des conings van Persia, aen de Ho. Mo. 
heeren Staten Generael anno 1624gesonden ende den 25 September passato 
met ’tschip Utrecht van ’t vaderslant alhier gearriveert, op gisteren instante- 
lijcken versocht heeft, men hem tot voorderinge van syne thuisrey.se op ’t 
spoedichste met een schip ofte twee naer Suratte, ofte byaldien sulcx onge
legen quame met een schip naer Choromandel, accommanderen ende be
stellen wilde, is mede goetgevonden, dewyle de beseyndinge naer Suratte, 
soo vermits ’t verloop van ’t saysoen, gelijck mede om ;t perijckel van den 
vyant welck sich op de custe van India met 
verstaet) is onthoudende, gans ongelegen ende ongeraden geoordeelt werdt, 
dat men gemelte ambassadeur ’t genomen arrest op de beseyndinge naer 
Choromandel aendienen, ende ingevalle by sijn voorich versoeck blijft per
sisteren, hem derwaerts met gemelte jacht passage verleenen sal.

Item alsoo hoochnoodich sy dat binnen ’tCasteel metten eersten een ge
bouw, soo tot wooning als oplegging ende berging van Compagnies goederen,
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daeromme tegenwoordich seer benoodicht sijn, voorgenomen werde, draecht 
syne E. mede voor, waer ende hoe men ’t selve, ’t sy voor provisionneel ofte 
permanent, begrypen sal, waerop eenstemmich goetgevonden is, dat men een 
permanent gebouw van 2 verdiepingen, om onder tot packhuysen ende 
tot wooninge gebruyckt te werden, langs de zeeguardijn, tusschen de Peerl 
endeSaphir voornemen, ende de dispensen daertoe, sonder becrimpinge 
de vaterlantse capitalen, van de generale iricomsten alhier afsteken sal.

Actum in ’t Casteel Batavia,. datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER DE CARPENTIER, JACQUES SPECX, PlETER VAN
Düynen, Anthonio van Diemen, Jeremias de Meester ende J. van Doo- 
RESLAER, secretaris.

oven
.

van

Vrydach 8,n October anno 1627. Alsoo de schepen Hollandia, Frederick 
Henderick, ’t Wapen van Delf 't ende 'sLa?is Hollandia volladen ende gereet 
leggen om metten eersten in compagnie nae ’t vaderslant te mogen verseylen, 
endedeSeventhieneons by hare missive van tijt tot tijt serieuselijck gerecom- 
mandeert hebben, men d’afvaerdinge der retourschepen naer ’t vaderslant 
voortaen soo tijtlijck bevoorderen soude, dat deselve spoedich de Cabo dob- 
bleren, in de maenden Maey, Juny, July tot half Augusty met de minste in- 
commodatie ende perijckel achter Engelantom loopen ende in een gewenscht 
saysoen op ’t vaderslant comen mochten, is op ’t voordragen van den E. heer 
generael eenstemmich geresolveert ende goetgevonden, dat men, omme der 
Majores ordre desen aengaende t’ achtervolgen ende promptelijcken naer te 
comen, gemelte schepen in vlote tegen ultimo deser depescheren sal.

Item alsoo jegenwoordich noch sooveel last in peper ende speceryen inge- 
comen ende by der hant is, als tot requisite laedinge van een schip van 150 a 
160 lasten noodich sy, is mede goetgevonden, omme de Generale Compagnie 
in Nederlandt met des te rijcker retour tegen hare excessive lasten te soula- 
gieren, ende haer dienvolgende tot des te ruymer ende onbecrompener equi- 
pagen naer India in ’t aenstaende te animeren, dat men ’t schip de Galiasse, 
den 27 September passato van ’t vaderslant alhier gearriveert, op ’tspoedich- 
ste doen lossen ende de geseyde peper ende speceryen daerinne schepen sal, 
omme ter gedestineerder tijdt met de boven verhaelde retourschepen naer ’t 
vaderslant in vlote te mogen vertrecken.

Item is mede goetgevonden d’heer Jacqnes Specx beneffens den equipage
meester te committeren, om gesamentlijck op de requisite manninge gemelter 
schepen, gelijck mede op ’t avictualiement derselver, item op d’ammonitie 
van oorlooge ende andere requisite nootlijcheden tot ’t voyage, naer behooren 
te disponneren.

Voorders alsoo de reeders der jachten de Peerl ende Revengie versocht
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hebben haer sekere 487 picols peper, by deselve in ’t vaerwater van Malacca 
by Noorden Andrigiry, ontrent de Straet van Sabon, aengehaeltende alhier in
gébracht, toegewesen mochte werden, is mede goetgevonden, dewyle sy by 
geloofwaerdige attestatien ende bescheyden connen doen blijcken, ’t volck 
van ’t aengehaelde vaertuych op d’ afvoorderinge van hun passen in plaetse 
van deselve te verthoonen, haer vyantlijcken tegen de requiranten met schieten 
geopposeert, ende daerin de groote suspitie van dat nae Malacca tendeerden 
gegeven hebben, dat men de geseyde peper voor deuchdelijcke prinse ver- 
claren ende haer deselve toewysen sal, onder cautie nochtans, dat in cas van 
wettelijck reclaem voor de restitutie derselver, ofte ten minsten de waerdye 
van dien, t’ allen tyden convenibel ende responsabel sullen blyven.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER DE CARPENTIER, JACQUES SPECX, PlETER VAN
Duynen, Anthonio van Diemen, Jeremias de Meester ende Jacob van
DOORESLAER, secretaris.

*

:if

Maendach 18en October anno 1627. Alsoo noodich sy dat de respective 
quartieren innewaerts metdegeeyschtecoopmanschappen, comptanten ende 
nootlijckheden, soo tot vervolch van den handel als maintenue van Compag
nies geconquesteerde landen aldaer, tijdtlijck van hier gesecoureert werden, 
draechtden E. heer Generael den raedt voor, wat schepen ofte jachten men 
daertoe gebruycken, mitsgaders wanneer men deselve derwaerts afvaerdi- 
gen sal.

Waerop naer gemaeckten overslach van de presente navale macht alhier 
ter rheede eenstemmich goetgevonden is, dat men daertoe prepareren sal, te 
weten, voor de Molucques ’t jacht Texel, sijnde een defensibel, handich ende 
suffisant jacht, om in ’t vaerwater aldaer tegen ’svyants macht in plaetse van 
’t gebreckelijcke ende lecke ’s lants jacht den Ar ent tot naerder ontset van hier 
te connen bestaen; item voor Amboina ende Banda’t jacht Den Br iel, mits
gaders de fregatten Suratte ende Mocha, ende dat men in d’een ended’ander 
soo vele coopmanschappen, provisicn ende nootlicheden schepen sal, als men 
nae de presente constitutie alhier sal connen uutmaecken ende voor de respec
tive quartieren geeyscht werden.

Item dat men tot recreu van ’tgarnisoen ende verlossinge van d’ uytgediende 
soldaten in de Molucques by provisie met het jacht Texel 50 soldaten 
uyt derwaerts seynden sal.

Belangende de comptanten is mede goetgevonden, omme de levrantie der 
speceryen by wege derselver neffens de cleeden des te gewenschter effect te 
doen sorteren, dat men de Molucques met 50.000 realen van 8en, Amboina 
met 20.000 realen van 8en beneffens 8.000 Hollantse daelders, ende Banda met
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12.000 daelders by dese gelegen theyt provideren sal, met ordre, byaldien de 
realen sonder incommodatie ende becrimpinge van den handel in d’een ende 
d’ander plaets connen gemist werden, dat in sulcken gevalle alsdan deselve 
met d’eerste gelegentheyt weder herwaerts senden, omme tot vïgoreus ver- 
volchvan denChyneesen handel noch tijdtlijckgeemployeerttemogen werden.

Voorders, alsoo den gouverneur Gorcum dit loopende, gelijck mede ’t voor
leden jaer ernstich om syne verlossinge geschreven ende den gouverneur 
Lefebvre syne continuatie in ’t gouvernement van de Molucques absolut af
geschreven ende t’ eenemael voorgenomen heeft sich met de naeste verlos
singe herwaerts aen te voegen, ende dienvolgende instantelijck versoeckt, dat 
menyemant derwaerts wilde committeren aen wien syne E. ’t gouvernement 
behoorlijck soude mogen transporteren; daerbeneffens dat den gouverneur 
Vlack den 24en Juny passato met sijn byhebbende geselschap van eenige 
Pouloronders in ’t oversteecken van Rossingayn naer Nera in een orangbaey 
onverhoets overompelt ende gevanckelijck naer Ceram, volgens de jongste 
advysen van Banda becomen, vervoert is, ende oversulcx by ’t gemelte on
verwacht incident ’t gouvernement aldaer mede vacant is geworden, geeft 
den E. Generael in deliberatie, wien men tot soo wichtige ende emportante 
gouvernementen, ’t sy dan uyt de presente ofte absente raden ofte eenige 
andere bequame persoonen, verkiesen ende derwaerts committeren sal, omme 
de gemelte gouverneurs te verlossen ende ’t voorder beleyt van Compagnies 
affairen aldaer over te nemen.

Waerop ingesien sijnde hoe ’t getal van den presenten raedt van India, soo 
by ’t afsterven als vertreck van verscheyden raedtspersoonen, seer swack is 
gebleven ende dienvolgende sonder vercortinge van de generale directie ende 
aenclevenden ommeslach alhier niet wel doenlijck is eenige derselvervan der 
hant te gebruycken, is mede goetgevonden, omme op d’een ende d’ander 
evenwel soodanigen ordre te stellen als nae de presente gelegentheyts des 
tijts ende ons vermogen geschieden can, dat men tot het gouvernement van 
Amboina in plaets van d’heer Gorcum, ingevalle by sijn geintendeert vertreck 

daer blijft persisteren, absolutelijck committeren ende met speciale com
missie daertoe authoriseren sal den oppercoopman Philips Lucasz., welcke 
vermits syne vierjarige residentie als opperhooft over alle comptoiren in de 
quartieren van Amboina ende becomene ervaringe van den stant ende ge
legentheyt van Compagnies affairen ende voorder beleydt aldaer, vertrouwt 
werdt in soo wichtigen employ de suffisanste ende besten dienst sal 
doen. Item dat men tot verlossinge van den gouverneur Lefebvre committe
ren sal den persoon van Gillis. Seys, oppercoopman ende jongst tot de visite 
van Compagnies comptoiren ende ommeslach in de quartieren van Amboina 
ende de Molucques met goet contentement gebruyckt geweest sijnde,
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onder tijttel ende in qualiteyt van president ’t gouvernement van Molucques 
by provisie ende tot naerder ordre van hier over te nemen ende te manieren.

Ende wat Banda belangt, alsoo ’t onseker gaet of den gevangen gouver- 
syne detentie gerelascheert ende weder in sijn vorich gouvernement 

getreden sy, daerbeneffens alschoon syne E. ontslagen waere, dat het hooch- 
noodich sy sich ter eerster gelegentheyt eens herwaertsaen vervoegen omme 
van sijn disaster ende wedervaren, gelijck mede van alle ’t voorder gepas
seerde aldaer, mondeling rappordt te doen ende ons naerder t’informeren, is 
mede goetgevonden, dat men Jan Jansz. Visscher, voordesen in Banda in 
qualité van oppercoopman gelegen ende dienvolgende goede ervaringe van 
den standt ende gelegentheyt van Compagnies affairen aldaer becomen heb
bende, derwaerts gebruycken sal omme geduerende d'absentie van den gou
verneur Vlack ende totdat naerder op desselfs saecke sal wesen gedispon- 
neert, mede onder titel ende in qualité van president, in plaetse van den fis- 
cael Jacob Schram, by d'overgebleven raedt in Banda tot het presidentschap 
by provisie gecoren ende gestelt sijnde, de maniance ende ’t beleydt van 
Compagnies saecken aldaer, tot naerder ordre van hier, ’t aenvaerden ende 
waer te nemen.

Item is goetgevonden den gouverneur Vlack in cas van verlossin ge aen te 
schryven, dat syne E. sich met d’eerste gelegentheyt herwaertsaen vervoege, 
omme ons van sijn wedervaren ende ’t voorder gepasseerde aldaer, als voren 
geseydt, mondeling rapport te doen ende naerder t’informeren.

Voorders alsoo d’onse in Banda by hare missive onder anderen mede ver- 
socht hebben men haer op ’t spoedichste wilde advyseren, hoe hun met de 
Pouloronders in ’t contracteren over des gouverneurs ende sijn byhebbende 
geselschaps verlossinge souden hebben te gedragen, is mede goetgevonden, 
dat men haer aenschryven sal ’t relaschement van den gouverneur by alle 
equitabele ende behoorlijcke middelen te bevoorderen, volgens d'ordre van 
het 61c poinct in den generalen artijckelbrieff van de Compagnie, nopende ’t 
rantsoenneren van de gevangenen nae yders qualiteyt ende staet, ende dat 
sy ingevalle de Pouloronders alsnoch by hare inique petitie van haer volck, 
soo manspersoonen, vrouwen, kinderen als slaven, tegen onse gevangenen 
'vry te willen hebben, persisteerden, in geenderley mannieren haer daerinne 
soo diep sullen engagieren, maer de gelegentheyt van saecke met d’eerste 
occasie aen ons overschryven ende deselve tot naerder ordre van hier op sijn 
beloop laten, ende dat ondertusschcn aen de vervoerders hooge waerschou- 
winge ende dreygementen doen dat onse gevangenen wel tracteren, ofte dat 
men ’t by faute van dien op haer alt’samen, van den minsten tot den meesten, 
ten uyttersten ende op ’t rigoreuste verhalen sal.

Ende om te sien wat tot facilitatie van de verlossinge onser gevangene,
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by d’herwaerts seyndinge van alle weerbare Pouloronsche manspersoonen 
in onse handen aldaer sijnde, soude connen werden verricht, is njede goet- 
gevonden derwaerts ordre te geven, dat met de keerende schepen vandaer 
alle gemelte manspersoonen in goede verseeckeringherwaertsseynden, alsoo 
deselve, byaldien de verlossinge nae desen op equitabel accordt getroffen 
wiert, weder derwaerts connen bestelt werden.

Item alsoo d’onse in Solor, vermits hem d’apparentien van den handel op 
Timor schoon verthoonden, versocht hebben men haer een jacht van 80ende 
noch een ander van 150 lasten met een gesorteert cargasoen van dienstige 
ende welgetrocken coopmanschappen metten eersten wilde toeseynden, om- 
me daermede den handel op d’avantagieuste plaetsen aldaer naer behooren 
te mogen vervolgen, is mede goetgevonden, omme voor de Compagnie, tegen 
hare sware lasten eenige jaren herwaerts in de maintenue van ’tfort Henricus 
op Solor sonder eenige soulagiable recompensen van handel daertegen tot 
noch toe bekomen te hebben gesupporteert, geen voorderlijcke occasie over 
te slaen ende te versuymen, dat men de jachten ’s La?its Hope ende St. Nico- 
laes daertoe prepareren ende deselve met alsulcken gesorteert cargasoen van 
welgetrocken ende dienstige coopmanschappen, als men tot meeste voorde* 
ringe van dien handel sal connen byeenbrengen, metten eersten derwaerts 
afvaerdigen sal.

Actum in ’tCasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: J. PlE- 
TERSZ. COEN, PlETER DE CARPENTIER, JACQUES SPECX, PlETER VAN DüYNEN,
Anthonio van Diemen, Jeremias de Meester ende J. van Dooreslaer, 
secretaris.

■

Saterdach, 30en October 1627. Alsoo met d’aengebrachte peper op giste
ren van de Westcust van Sumatra met ’tjacht den Witten Beyr, mitsgaders 
met degene welcke hier noch in voorraedt hebben ende die daerenboven 
noch alle uren van Bantam verwacht werdt, soovele peper by den anderen 
is als tot aflaedinge van ’t schip Vianen van noode soude sijn, werdt by den 
E. heer Generael geproponneert of’t geraden ende dienstich sy, d’afladinge 
van ’t gemelte schip op ’t spoedichste voor te nemen, omme noch in vlote 
van de alreeds afgedreven ende seylreedt liggende retourschepen 
vaderslant te mogen verseylen, ende onderentusschen te sien of noch van de 
custe van China ende Japan eenige advysen bequamen, daervan men de 
Majores by dese gelegentheyt noch soude mogen informeren, endeoversulcx 
de naerseyndinge van een jacht d’adviso excuseren, dan off geraedender sy 
\ gedestilleerde vertreck gemelter schepen nae Vianen's aflaedinge, die noch 
al eenige dagen soude moeten aenloopen, niet op te houden, alsoo ’t doch 
een maent nae desen tijts genoech is omme ’t selve te dispescheren, met ap-
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parentie om devlote noch aen de Cabo ofte Sint Helena teconnen beloopen; 
waerop ingesien sijnde hoe met d’ingeladen quantité peper in de gereet leg
gende retourschepen den eysch van de Majores ryckelijck voldaen werdt 
ende hare E. dienvolgenden by derselver behouden overcompste om geen 
peper verlegen sullen blyven, daerbeneffens dat men oock, byaldien 
d’aengebrachte peper van de Westcust als degene welck hier in voorraet heb
ben ende noch dagelijcx van Bantam daertoe verwacht werdt, alsnu overbe
houden, in sulcken gevalle alsdan tegen d'aenstaende depesche der retour
schepen van anno 1628 soo veel te prompter ende gereeder sal connen wesen 
om deselve mede ter behoorlijcker tijdt, achtervolgende der Majores ordre, 
te laten voortgaen, behalven dat men met een goede quantité voorsien sal 
dienen te blyven, omme d’Engelsen, byaldien onse presentatie van haer dry 
gedestineerde retourschepen (soo sy voorgeven) naer Engelant te helpen 
afladen, aennamen, daermede te connen dienen, om welcke voorsz. als andere 
consideratien meer met eenparige advysen goetgevonden is, dat men d’af- 
laedinge van 't schip Vianen naer ’t vaderslant dit jaer naerlaten ende met 
de depesche der gedestineerde retourschepen, achtervolgende t’arrest van 
de 8cn deser, metten eersten voortvaren sal.

Actum in 'tCasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: J. PiE- 
TERSZ. COEN, PlETER DE CARPENTIER, JACQUES SPECX, PlETER VAN DüY- 
NEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER ende J. VAN DOOR- 
SELAER; secretaris.

soo

Dingsdach 2en November anno 1627 1). Alzoo ons d’Engelse gecommit
teerde alhier, by twee disticte aenspraecken, te kennen gegeven hebben, hoe 
zy van haren coninck ende d'Engelse Compagnie expresse last ende strict 
mandamentbecomen hadden omme den handel tot Bantam alleen te gaen on- 
dersoecquen, ende dat om geenige consideratien ter contrarie ’t zelve souden 
vermogen naer te laten, alwaert oock haer leven daeraen dependeerde, daer 
noch byvoegende, alzoo sy voorgenomen hadden dry schepen, te weten: den 
MauntSy Cnstoffel ende den Eagle, dit jaer naer Engelant te seynden, tot 
welcker affladinge haer partye peper quam te gebreecken, dat geresolveert 
waren, haer eerstdaechs naer Bantam te vervoegen, versoeckende van 
alvoren te mogen weten, off onse schepen, daer ter rede op de wacht leggen
de, haer eenige verhinderinge hierinne zouden aendoen, ofte niet.

Wert by de E. heer Generael den raet voorgedragen, dewyle dit onrecht- 
matich ende pernitieus voornemen der Engelsen naer sich is sleypende seer 
prejuditiabele gevolgen, soowel voor d’een als d’ander Compagnie, 
nemelijck int stuck van de peper, welcke door zoo eene gescheyden hande-
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ËaTavia, 2 Nov. 1627. 625

ling vooreerst tot hoogen pryse staet te rysen, behalven dat den Pangoran 
daerdoor oock zal gestijft werden, om niet alleen den ouden excessiven tol 
niet te modereren, gelijck ’t oochmerck van beyde de Compagnien t’sedert 
hare unie altoos daertoe gestrect heeft, maer zelffs oock, om die noch bet 
te beswaren, hoe men hierinne met de minste incommodatieende schade van 
de Nederlantse Compagnie procederen ende handelen, gelijck mede wat men 
haer op dit hun voorstel ten antwoorde dienen sal.

Waerop met eenparige advysen goetgevond.en is, alsoo men vastelijck ge
looft, dit haer voorstel principaelijck te tenderen, om in cas van resistentie 
actie tegen ons op te leggen, te meer, omdat men genoechzaem verseeckert 
is, dat zy tegenwoordich van middelen gants ontbloot zitten, immer van zoo
danige als tot den peperhandel van Bantam gerequireert werden, gemerckt 
niet anders hebbende zijn, als haer jongst sober becomen ontsett met haer 
schip den Maurits van Choromandelsche deden, welcke noch al t’samen 
voor Bantam niet dienstich sijn, ende dienvolgende weynich tot voorderinge 
van den handel aldaer connen bybrengen, dat men (dewyle sy, soo ’t schijnt, 
by wege van inductie ende vruntlijcke affraedinge van hun onrechtmatich 
ende schadelijck concept niet te diverteren sullen sijn) evenwel haer onse 
toestemminge off consent in desen niet toe-off affseggen, maer op hun eygen 
goetvinden laten gewerden, ende desaeckesoo beleydensal,datdeMajoresten 
desen reguarde in Europa daervan gene molestie ontstae, te meer, omdat men 
weet, Bantam meest alle zijn peper tot Battaviageleust heeft, ende de weynige 
resterende, welcke op schaers 10.000 saeken geestimeert wert, ten meerderen 
deele eerlangh vandaer hoopen te becomen. Soodat zy, schoon naer Bantam 
gaende, de Nederlantse Compagnie aldaer minder vooirdel sullen connen af
zien, als met actiën in Europa beswaren, indien wy haer alhier eenich empe- 
schement boden.

Actum in ’t Cas teel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, present: PlETER DE CARPENTIER, JACQUES SPECX, PlETER 
van Duynen, Antonio van Diemen, Jeremias de Meester endejACOB 
van DOORESLAER, secretaris.

Maendach, 22 November 1627. Aen den E. heer Generael by den president 
van den achtbaren Raet van Justitie deses casteels, uyt name van ’t collegie, 
geexhibeert sijnde alle de documenten ende bescheyden, mitsgaders den 
criminelen eysch ende conclusie van den advocaet fiscael, alsmede de sen
tentie by voorsz. rade daerop gepronuntieert jegens den persoon van Frans 
Danielsz. van Haerlem, soldaet onder ’t garnisoen alhier, wegen zeeckere 
schandaleuse ende moetwillige delicten by denselven begaen, gelijck als by 
de stucken van den processe breder is blijckende.
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1 Batavia, 22 Nov. 1627.

Heeflft syneE. naer voorgaende lecture ende serieuse overweginge der ge- 
exhibeerde stucken, met advijs van zynen rade, geapprobeert d’eenstemmige 
advysen by de raetspersoonen van ’t voorsz. collegie over de geperpetreerde 
delicten gegeven, als namentlijck: dat den voornoemde delinquant aen een 
galge met de coorde gestrafftzal werden datter de dootnaervolge, endedien- 
volgendeoockgearresteert, d’executie van dien op morgen effect sorteren sal.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
Meester endeJacob van Dooreslaer, secretarius.
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Woensdach, 24 November 1627. Alzoo d’Engelsche gecommitteerde al
hier niet aensien onse vruntlijcke vermaningen ende affradingen, tot affstant 
hunnes schadelijcken ende pernitieusen voornemens van den handel tot Ban
tam alleen te gaen ondersoecken, gedaen, daermede feytelijck schynen willen 
voort te varen, ende dat men voor seecker verstaet, hoe van meyninge zijn,
toecomende Maendach dry van hare schepen, te weten: Maurits, Cristoffel 

A ' ende den Eagl/^ten dien fyne naer Bantam te depescheren, wert by den E. 
y.:-;V v heef Qenerael dén raet voorgedragen, dewyle d’Engelsen tot noch toe om

geen antwoorde op hun voorstel, te weten off men haer ten reguarde voorsz. 
eenige resistentie ofte empeschement bieden zal, verschenen zijn, hoe men 
voorder in cas van voortganck met hun boos voornemen ten meesten dienste 
van de Generale Compagnie procederen ende handelen sal, ende oft raedt- 
zaem zy, haer met gewelt daerinne tegen te staen, ofte dat het nutter zv, haer 
een ongemolesteerde ende vredige en trance tot Bantam te gedoogen ende 
toe te staen.

Den Raet d’een ende d’ander serieuselijck overwogen hebbende, is van 
eenparich advijs, ende arresteert dienvolgende, dat men, om redenen in reso
lutie van den 2cn deser int brede vermeit, d’Engelsen in hun 
geen actuele resistentie bieden, ofte eenige hostile feytlicheden tegen deselve 
plegen, maer een vredigen inganck tot Bantam gedogen sal, onder insinuatie, 
dat soodanigen entrance de Nederlantsche Compagnie in genen delen pre- 
juditiabelder mocht uytvallen als se jegenwoordich ingesien wert te beletten, 
verhinderen, ende affte snyden; daerbeneffens onder protestatie van alle 
schaden, interesten, lasten ende onheylen, welcke de Nederlantse Compag
nie door zoodanige zinistre procedures ende moetwillige separatie 
gecommitteerde zouden mogen ontstaen, dat alle deselve loopen ende redun- 
deren. sullen tot haren laste alhier, ende van haer eerw. principalen in Enge- 
landt, om in tyden ende wylen reparatie daervan te zoecken ende te voir- 
deren daer ende soo ’t behoort, met voorder reserve van actie op alsulcken 
portie in den peper, welcke by d’Engelsen tot Bantam zoude mogen werden
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verhandelt, als de Nederlantse Compagnie, vermogens ’t contract van den 
jare 1619, voor haer contingent is competerende. Met welck goetvinden 
zyne E. sich conformerende, voorder proponeert, wat ervaren ende bequaem 
persoon men de commissie bevelen zal, omme d’insinuatie ende protestatie 
in voorverhaelder forme aen d’Engelse gecommitteerden te doen.

Waerop eenstemmich goetgevonden is, dat men den adv[ocaet] fiscael 
daertoe committeren ende op Maendach toecomende met 't schip Uytrecht 
end 't jacht Arnemuyden, in compagnie van de dry voorverhaelde Engelse 
schepen, naer de rede van Bantam depescheren sal, omme de zaecke ten 
meesten dienste ende welstandt van de Nederlantse Compagnie achtervol
gende de mede te geven instructie te dirigeren ende te beleyden.

Voorders is mede goetgevonden, omme ’t varent volck op de schepen hier 
ter rede, gelijck mede de timmerlieden aen ’teylandt Onrust, sooveel moge- 
lijck buyten reden van clachte te houden, dat men deselve meteen vleysdach 
ter weecke meer als ordinaris, te weten: twee vleysdagen ende een speckdach, 
ende daerbeneffens yder hooft met een halff mutsjen oly ende een mutsjen 
asijn weeckelijck gratificeren sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteekent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
M[EESTE]R ende J. van Dooreslaer, secretarius.

A

Vrydach 4cn December anno 1627. Alzoo noodich zy, dat naer Amboina 
ende Banda, boven ’t vooraffgesondene ontsett met ’t jacht den Br iel, de ge- 
eyschte provisien ende coopmanschappen tot tijtlijcke procure endeinsame- 
linge der specerien metten eersten gesonden werden, draecht den E. heer 
Generael den raet voor, wat schepen off jachten men daertoe gebruycken, 
mitsgaders tegen wat tijt men deselve gereet maecken, ende naer de respective 
quartieren verseynden zal.

Waerop eenstemmich goetgevonden is, dat men voor Amboina’t jacht den 
Ar ent, ende voor Banda ’t schip Suyt Hollant (als zijnde naer gemaecten 
overslach van Compagnies presente navale macht alhier ter reede tot voorsz. 
voyagie de bequaemste) opt spoedichste prepareren, daerinne soovele pro
visien ende coopmanschappen, als men na de presente constitutie vermogen 
zal uyt te maecken, laden, ende met derselver affvaerdinge tegen den 10“ 
deser voortvaren zal.

Ende alzoo men jegenwoordich, vermits de groote schaersheyt van volck 
over gans India, niet gedisponneert is door extremiteyt van wapenen ’t ge- 
wenschte redres in de quartieren van Amboina te bevoorderen, ende den 
vervallen standt aldaer naer behoorn te restaureren ende verseeckeren, maer 
dat het in alder mannieren geradender, ende voor de presente gestaltenisse
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k
1 de Compagnie nutter zy te simuleren, ende te zien off men door suporta-van

beider middel, by wege van bevredingh, de saecke met de minste quetsing van 
des Compagnies staet aldaer, tot beter oportuniteyt gaende houden, ende 
door dien middel desselffs nootvvendich zoulaes, dat is een rijck nagelretour,

'i
zal connen becomen, draecht zyne E. mede voor off het, om ’t voorverhaelde 
te faciliteren ende des te spoediger effect te doen sorteren, niet raetzaem ende 
ooirboor ware, eenige expresse gecommitteerde derwaerts aff te vaerdigen 
met order ende last om een generale visite te doen van alle overhooffden, 

ondersaten als bontgenooten van ’t Casteel, aldaer zijnde, endedeselve te 
notificeren, hoe zyne E. van ’t vaderslandt alhier wederom gearriveert zijnde, 
andermael ’t generale gouvernement van India aenvaert heeft ende haer daer- 
beneffens zyne E. goede affectie ende genegenthey 11’ hunwaerts, onder solem
nele aenbiedingh van alle hulpe, faveur ende addresse, aen te dienen, met 
voorder toesegginge van dat zyne E. genegen is haer by toelatende gelegent- 
heyt te comen besoecken, omme persoonlijck d’effecten van zyne E. toege- 
neychtheyt t’ haerwaerts met alderhande goede offitien te mogen betoonen, 
ende soo men sulcx goetvindt, proponeert zyne E. wat persoonen men voorsz. 
commissie bevelen zal.
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Den Raet, gemoveert door de goede insichten in syne E. propositie, is van 
eenparich advijs ende arresteert dienvolgende, dat men in de quartieren van 
Amboina een generale visite in voorverhaelder forme voornemen ende tot 
volvoeringe desselffs gebruycken zal den oppercoopman Gregorius Cornely 
ende cappiteyn Maerten Jansz. Vogel, als zijnde, naer gemaecten overslach 
van de presente Compagnies dienaers alhier, vermits hare langdurige resi
dentie in de quartieren innewaerts, bevonden van de gelegentheyt ende 
humeuren der inwoonderen aldaer de beste ervaringe te hebben.

Op welck goetvinden zyne E. voorder proponeert, alzoo de Generale Com
pagnie jegenwoordich in Amboina buyten proportie met overgroote lasten, 
ende evenwel met merckelijcke affganck ende verachteringe in hare negotie 
ende nagelretour, met een garnisoen van 616 coppen bezwaert zitt, daervan 
162 persoonen op acht verscheyden plaetsen in garnizoen verdeelt zijn, ende 
dat gemelte verdelinge, behalven dat daermede tot Compagnies progres 
ende soulagement in gemelte quartieren gans niet gevordert wert, nieuwers 
na bastant is omme d’invasien van externe vyanden te connen resisteren, 
noch oock d’inwoonders selffs, als se ontrouw wesen willen, in ontsach ende 
dwanck te houden, off niet raetsaem ware, als voorsz. gecommitteerde gelieven 
mede aen den Gouverneur ende Raet in' Amboina precise ordre te geven, 
omme de verspreyde macht (’t welck doch buyten onse ordre ende kennisse 
voorgenomen ende int werck gestelt is) weder in te trecken ende zoo uyt 
dezelve, gelijck mede welckedaer van ’tcasteels garnisoen noch souden mogen
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Batavia, 4 Dec. 1627. 629

bygevoecht werden, een ontsachelijck sterck lichaem te formeren, welck soo 
nu ende dan op ’t onvoorsienste, ’t sy te water ofte lande, daer ’t den noot 
vereysschen mocht, sich int veldt soude mogen presenteren, ’t sy dan tot 
resistentie van hostile attentaten, defentie van trouwe onderdanen ende bont
genoten, ontsach van rebelsuchtige ende straffe van affvallige, daerby destaet 
van de Compagnie ongelijck meer dienst geschapen soude staen te trecken, 
als met geseyder macht alsoo verspreyt ende genouchsaem aen handen ende 
benen op de genade van de heyloose Mooren ende trouweloose heydenen 
gebonden te sitten, behalven dat noch by voorsz. intreckinge de generale 
visite van de honies, gelijck die genaemt wert, voor een tijt wel zoude mogen 
geexcuseert werden, alsoo men doch daerby weynich advantagie op den 
viandt behalen can, uut ooirsaecke de beschryvinge van alle de hooffden ge- 
meenlijck een maent a twee de geintendeerde exploicten voorgaet, ende 
ondertusschen werden dedisseynen gemanifesteert; daer noch by te conside- 
reren staet, dat uytd'ingetrocken ende geünieerde macht een proper lichaem 
sal connen geformeert werden om, in plaets van d’ordonnary honies, zoo nu 
ende dan met correcorren op den vyandt, met zeeckerder hoope van advan- 
tagieus succes, opt onvoorsienste uutgeset te mogen werden.

Den Raet, zich conformerende met Zyne E. propositie, is van eenparich 
advijs ende arresteert dienvolgende dat men aen de voorsz. gecommitteerde, 
gelijck mede aen den Gouverneur ende Raet in Amboina, nopende d’in- 
treckinge van de wijtverspreyde macht aldaer op voorverhaelder wyse pre- 
cise ordre geven zal.

Voordersalzoo deSeventhiene ons by hare missive in dato 15cn April anno 
1626 geordonneert hebben, twee commissarisen tot de visite van haer E. gou
vernementen, directien, comptoiren ende residentien in India, achtervolgende 
de speciale instrucrie by haer E. daerop beraemt, te eligeren ende te stellen, 
is mede goetgevonden, dat men de bovengemelte gecommitteerde tot de 
visite in de quartieren van Amboina van gelijcken employeren ende deselve 
daertoe met onse speciale commissie authorizeren sal.

Ende alzoo tot bevoorderinge van den welstant van Compagnies staet 
ende affairen in Banda van gelijcken hoochnoodich zy, aldaer een generale 
landvisite gedaen werde, omme te sien hoe de fortificatiën endeversterckingen 
van alle plaetsen gequalificeert ende gestelt zyn, gelijck mede om op d’inge- 
cropene disorderen ende abusen aldaer behoorlijck redres te stellen, is mede 
goetgevonden dat men gemelte gecommitteerde ordonneren sal, hun naer 
verrichter saecken in de quartieren van Amboina op ’t spoedichste van daer 
naer Banda met ’t schip Suyt Hollandt, ofte eenige andere gelegentheyt, te 
transporteren, omme aldaer te bevoorderen ende verrichten sulcx als men 
haer, by mede te geven instructie, goetvint t’injungeren ende te gelasten,
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{ Eyndeling is goetgevonden dat men 
ingevalle op zijn wederkeeren van 
Amboina verstaen wiert, sijn verblyven aldaer nodich te wesen omme de 
directie ende aenclevende ommeslach van ’t comptoir aldaer waer te nemen, 
ende voorts den Gouverneur als twede persoon te assisteren, dat sich in 
suicken gevalle ten dienste van de Generale Compagnie aldaer zal hebben te 
laten gebruycken, ofte zoo niet, dat dan met d’eerstgaende gelegentheyt 
weder herwaerts zal mogen keren om ons van syn gebesoingeerde monde
ling rapport te doen.

Actum int Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteekent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VAN DUYNEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
Meester ende J. van Doorselaer, secretarius.

Gregorius Cornely ordonneren sal, 
Banda by den Gouverneur ende Raet in

:
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Maendach 13en December anno 1627. Alsoo men t zedert de possessie 
van ’t coninckrijc Jaccatra met Bantam tot noch toe in hostile termen ge
seten heeft, ende naer verscheyde vruchteloose beseyndinge, van tijt tot tijt 
derwaerts gedaen, ons eenigen tijt herwaerts door den persoon van Sim Suan, 
Chinees coopman tot Bantam, aengedient ende verseeckert is de groote ge- 
negentheyt, welcke den coninck van Bantam tot accoort ende vruntlijcke 
handelinge met ons soude hebben, blijckende mede genoechsaem aen ’tcon- 
tinueel pepertransport vandaer tot Batavia, wert by den E. heer Generael 
den raet voorgedragen, off het om geen plausibile occasie tot bevredinghe 
met Bantam te versuymen off over te slaen, niet geraden zy, dat men, ver
mits ‘zyne E. nieuwe aencompste uyt vaderslant, ende entrance in ’t generale 
gouvernement van India, onder solemnele aenbiedinge van alle hulpe, fa
veur ende adresse, eene beseyndinge met een tamelijcke vereringe aen den co- 
ninck ende andere grooten aldaer metten eersten voorname, omme zyne Maye- 
steyttebesoecken, begroeten endein syneregieringe langdurich geluck ende 
prosperitej't te wenschen, ende te zien, wat men bywege van zoo een prépara
toire handelinge tot de gewenschte eenparicheytende verdrach int aenstaen- 
de soude connen obtineren ende tewegebrengen, ende soo men sulcx goet- 
vindt, draecht Syne E. mede voor, wat persoon men daertoe gebruycken zal.

Den Raet, gemoveert door de goede insichten in Zyne E. propositie 
formeert sich daermede, ende vint dien volgende met eenparige advysen goet, 
dat men op morgenavondt met de fluyte de Macquercel 
naer Bantam in voorverhaelder maniere doen, ende de commissie ende vol- 
voeringe van dien bevelen sal aen den oppercoopman Jan van Hasel, licent- 
meester ende voorstaender van de vremdelingen deses rijcx, ende dat 
hem t’sijnder assistentie by voegen zal d’oppercoopluyden Marinus Lowijsz. 
ende Gerrit Broeckmans,
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Vorders alsoo ’t collegie van schepenen, item van de weesmeesters deser 
stede, zoo by afïfsterven als vertreck, incompleet is geworden, is mede goet- 
gevonden in de vacante plaetsen te surrogeren, te weten tot schepen: den 
persoon van Heyndrick Lievens, capiteyn van de borgerlijcke wacht deser 
stede, ende tot weesmeester Bartholomeus Cust, gewesene oppercoopman 
ende jegenwoordich borger deser stede.

Ende alzoo ’t collegie van weesmeesters, volgens d’usantie van ons vaders- 
landt, wel noodich meteen bequaem ende ervaren persoon versterct diende, 
die ’t selve als secretaris zoude mogen assisteren, is mede goetgevonden, dat 
men den persoon van Herman Pietersz. Prins, gewesene secretaris deser stede, 
ende wegen zeeckere miscomportementen achtervolgende de sententie in 
dato 19cn Juny 1626 daervan gedeporteert, op hooge toesegginge ende be
lofte van deuchdelijcker gedragenheyt in ’t aenstaende, by provisie daertoe 
gebruycken sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Coen, Pieter van Duynen, Antonio van Diemen, Jeremias de 
Meester ende J. van Dooreslaer, secretarius.

Vrydach 17en December anno 1627. Alsoo d’onze in Jamby voordesen de 
gedestineerde schepen ende jachten tot de Palimbansche expeditie alPsamen 
weder ledich herwaerts gesonden, ende alsnu by hare jongste brieven ern
stige instantie gedaen hebben, omme, zoo totinladinge van degeprocureerde 
peper, gelijck mede ons Compagnies comptoir, volck, ende middelen aldaer 
in tijt van noodt, vermits des Palimbanders gevreesde incursien te mogen 
verseeckeren, op ’t spoedichste met een defensibel ende capabel laetjachtge- 
dient te werden, geeft d’E. heer Generael den Raet in bedencking, omme ter 
eerster gelegentheyt daerop arrest genomen te werden, off raedzaem zy, in 
de jegenwoordige conjuncture van tijt, dat de reys niet als met groote moy- 
ten ende tijtverlies, tegenwindt ende stroomen, buyten saysoen op te halen 
is, derwaerts een jacht te seynden, gelijck mede, soo men sulcx goetvinden 
mocht, wat jacht men daertoe prepareren ende gebruycken sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Coen, Pieter van Duynen, Antonio van Diemen, Jeremias de 
Meester ende J. van Dooreslaer, secretarius.

Saterdach 18 December 1627. Alzoo hier den 17en deser van Teyouhan 
wel aengecomen is ’t jacht Er cismus > ende dat het schip de Vrede, comende 
van Japan over Teyouhan, alle uren hier mede te verschynen staet, geladen 
t’samen met 840 picol rouwe Chinesche syde, wert by den E. heer Generael 
den Raet voorgedragen, dewyle de schepen 't Wapen van Hoorns nde Vianen 
alrede met peper ten naestenby volladen ende gereet leggen, omme in corten
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off niet raetsaem ware, dat mentijt naer ’t vaderslandt te mogen verseylen
becomene quantité zyde met Erasinus als degene, welcke met de 

Vrede alle uren ingewacht wert, over gemelte twee schepen verdeelde ende 
deselve daermede in compagnie op ’t spoedichste naer ’t vaderslant liet ver- 
trecken, off dat het nutter ware de helft van dien met ’t schip Vianen alleen

Japan, tot stivinge van ’t capitael in

soo de

over te seynden, ende d’ander helft 
Teyohan, alhier over te behouden, off dat het oorboirst ware, debeseyndinge 
gemelter schepen, tsy dan te zamen in compagnie, ofte van een alleen, t 
mael naer te laten, ende in plaets van dien een jacht d’adviso te depesche- 

de Majores den standt ende gelegentheyt van haer E. affairen in

voor
'■

eene-

ren omme
Japan ende Teyouhan te verwittigen, daerby haer E. gedient mochten wer
den omme haer benoodichde comptoir in Teyohan met d’herbstequipage

; van anno 1628 noch tijts genouch met de geeyschte secoursen van comptan- 
ten te mogen provideren.

Waerop aen d’eene zyde ingesien sijnde, hoe voor ’t verloop van de ge- 
limitteerde tijt by de Majores op d’affvaerdinge der retourschepen naer’t 
vaderslandt niet wel doenlijck soude zijn de schepen met lossen ende la
den tot gemelte voyagie seylreet te crygen, daerbeneffens dat jegenwoor- 
dich geen ander retourschepen byderhandt hebben als Vianen ende ’t 
Wapen van Hoorn alleen, behalven dat van ’t Wapen's suffisance tot de reyse 
naer ’t vaderslandt seer getwijffelt wert; item dat jegenwoordich over gans 
India seer schaers van varent volck versien zijn, ende sal men d’ordonnary 
handelplaetsen naer behooren waernemen, het sober getal vandien niet meer 
dient te attenueeren, doch principalijck ende bovenal dat men vreest d’ordre 
van de Majores van ter bequamer tijdt op onse landen comende achter Enge- 
lant om te loopen door de moetwil ende rebelleye van 't scheepsvolck (welck 
op de t’huysreysen gemeenlijck de meester maect ende d’overicheyt wetten 
voorschrijft) niet behoorlijck achtervolcht, maer de cours recht door ’t Canael 

Nederlant gestelt mocht werden, alschoon het tijts genouch quam 
achterom te loopen, invoege den Raet sich ten respecte van de voorverhaelde 
consideratien eenichsints beswaert vindt omme tot de beseyndinge gemelter 
schepen naer ’t vaderslandt te resolveren; doch aen d’ander zyde overwogen, 
hoe nodich het zy, de Compagnie in Nederlant tegen hare excessive lasten 
met soulageable retouren sooveel mogelijck verlicht werde, gelijck mede, 
dat het haer E., soo men goede pertye syde oversond, animeren zal omme de 
requisitecapitalen totvigoreuser vervolchvan den advantagieusenChineschen 
handel in ’t aenstaende des t’ onbecrompener te fourneren, is, om voorsz. als 
andere consideratien meer, met eenparige advysen goetgevonden, dat men in 
't schip Vianen 400 picol syde schepen, ende ’tselve daermede, beneffenssijn 
inhebbende peperlast, tegen ultimo deses naer ’t vaderlant depescheren zal.

i
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Item is mede goetgevonden, dat men den commandeur Gerrit Fredericxsz. 
de Witt, met 't jacht Erasmus alhier van Teyouhan gearriveert, sijn ernstich 
versoeckvan verlossinge, vermits d’expiratie sijn verplichten tijts, advoyeren, 
ende zyne E. in qualité van opperhooft met gemelte Vianen naer ’t vaders- 
lant sal laten vertrecken. Item alsoo gemelten de Witt t’zedert ’t 
lyden van den Gouverneur Martinus Sonck saliger ’t commandement over 't 
fort in Teyouhan ende directie van Compagnies comptoir ende voorder 
meslach aldaer met goet contentement tot noch toe vvaergenomen ende 
bedient heeft, zonder eenich ander tractement als sijn eerste bedongen gagie 
van ƒ 125 ter maent daervoor genoten te hebben, is mede goetgevonden 
gemelten de Witt op voorverhaelde consideratien toe te leggen een tracte
ment van f 200 ter maent, ingaende de verbeteringe van den tijt afF, dat ge
melte ampt in Teyohan bedient ende waergenomen heeft. Ende wat aengaet 
d’ingebrachte pretentie by schipper Abraham du Boys, nopende zynen over- 
gedienden tijt, omtrent de twintich maenden, sonder daervooren tot noch toe 
eenige recognoissance genooten te hebben, is mede goetgevonden, dewyle 
gemelten schipper, vermits d’expiratie sijns verplichten tijts, distincte reysen 
om zyne verlossinge serieuselijck versocht ende aengehouden heeft, ende 
desniettegenstaende op toesegginge van een honorable recompense sich tot 
noch toe op verscheyden voyagies heeft laten gebruycken, dat men hem een 
vereringe toeleggen sal van 200 realen van 8en in contant, daermede zyne 
pretentie, alsvooren, gerecompenseert ende voldaen sal blyven.

Item alsoo gemelte Vianen wel noodich met een gequalificeert ende er
varen schipper voorsien diende, is mede goetgevonden gemelten du Bois, 
jegenwoordich varende voor schipper op de Vrede, sijn versoeck van verlos
singe t’advoyeren ende op Vianen over te laten gaen omme ’tschippersampt 
daerop te bedienen ende waer te nemen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteekent: JAN 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN ÜUYNEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

Woensdach 22cn December 1627. Alzoo hoochnoodich zy, dat men tot 
zupplement van ’t gebreeckende, aen de geeyschte coopmanschappen ende 
provisien, met ’t jacht Texel naer de Molucquos vooruyt gesonden, noch 
beseyndinge derwaerts voorneme, wert by den E. heer Generael voorgedragen, 
wat schip men daertoe gebruycken, gelijck mede, wanneer men ’t zelve der
waerts affvaerdigen zal. Item off niet dienstich soude zijn, men ’t zelve over 
Amboina depescheerde.

Waerop naer gemaecten overslach van 
ter rede, eenstemmich goetgevonden is, dat men ’t schip Orangie, als sijnde 
tot gemelte voyagie dienstichst ende gereetst, daertoe te gebruycken, ende
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soovelecoopmanschappen ende provisien voor de Moluquos daerinne schepen 
sal, als men bequamelijck, sonder vercortinge van andere handelplaetsen, sal 

uuytmaecken ende byeenbrengen. Item dat men ’t selve over Am-connen
boma-sal laeten gaen, omme, byaldien hetdaer ten dienste van de Compagnie 
nodich van doen mochte wesen, een maent ofte twee tot het verloop van ’t
moisson opgehouden, ofte soo niet, omme voorts door den gevoechelijcksten 
wech naer de Moluquos metten eersten voortgesonden te werden.

Ende wat de manninge van ’t schip belanct, alzoo jegenwoordich geheel 
schaers van varent volck versien sijn, is mede goetgevonden, dat men ’t selve 
met 15 soldaten mannen zal, uyt welcke, gelijck mede die voordesen met 
Texel derwaerts gesonden zijn, de verlossinge van ’t uytgediende volck in de 
Moluquos, welcke onder redelijcke verbeteringe tot langer continuance niet 
te bewegen is, sal moeten geschieden.

Actum int Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

'

!

Dingsdach 4Bn January anno 1628. By resolutie van den 18en December 
"passato was goetgevonden, dat men ’t schip Vianen tegen ultimo gemelter 
maent naer ’t vaderslandt soude affvaerdigen, doch alzoo t’zedert gemelte 
arrest vernomen is, hoe haer een menichte Javanen, wel 5 a 600 naer gegist 
wert sterck sijnde, tegen ’t Suyteynde van de stadt over de groote rivier, om
trent een canonscheut in ’t bosch, gelegert, item dat ongeveer 37 prauwen, 
van de West comende, by claren dage hun onder scheuts van ’t Casteel voor 
de riviere van Anckee geanckert hebben, met intentie, soo men presumeert, 
omme den vyandt secours van volck ende vivres toe te brengen, wert by den 
E.heer Generael geproponeert, dewyle jegenwoordich van volck, soo aen landt 
als op de schepen hier ter reede, ten uuttersten benoodicht zijn, off niet raet- 
zaem ware, de geïntendeerde reyse van ’t schip Vianen naer ’t vaderslandt, 
omme de presente zobere macht van volck niet meer te attenueeren, noch 
wat te trayneeren, soo lange men niet seecker gaet, waertoe des vyants dissayn 
tendeeren mach, ’t sy dan om yets ten principalen op dese stadt met plunde
ren ende brantstichten voor te nemen, ofte daerbuyten de landen ende wegen 
onveyl te houden; ende soo men sulcx goetvindt, oftdan niet oorboir sy, ’t 
voyagie van Via?ient vermits de gelimitteerde tijt by de Majores op de depe- 
sche der retourschepen naer ’t vaderslant al lange sal wesen overstreecken, 
tot de naeste jaers beseyndinge t’eenemael te schorten.

Op welcke propozitie by den raet verscheydentlijck gediscoureert'sijnde, 
eyntelijck, naer lang debatt, verstaen is, ’t finael arrest van dien tot den vol
genden morgen te differeeren,
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Batavia, 4 Jan. 1628.

Ondertusschen is goetgevonden, omme de macht alhier aen lant tot vigo- 
reuser resistentie van den vyandt, des noot sijnde, wat meer te verstercken, 
dat men den ommeslach van volck aen ’t eylandt Onrust gedurende dese 
troubleuse constitutie vandaer lichten, gelijck mede de wachthoudende sche
pen voor Bantam: Utrecht ende den Witten Beyr, tot versterckinge van de 
rede alhier per de ÏÏuyt Amsterveen metten aldereersten opontbieden sal.

Actum int Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

;635

Woensdach 5en Januarius anno 1628. Op gisteren ’t arrest over de depesche 
van Vianen naer ’t vaderslandt in bedeneken gebleven zijnde, wert voorsz. 
poinct by den E. heer Generael alsnu geresumeert, omme finalijck daerop 
gedisponneert te werden, ende alsoo de gemoveerde obstaculen, als onder- 
anderen, dat men mits d’affvaerdinge van gemelte schip met 75 coppen sich 
in de jegenwoordige conjuncture, dat den viantsoo dicht op de neuse hebben, 
van volck te seer ontblooten soude, van soodanigen emporto niet werden 
bevonden, dat daerom soulageabele beseyndinge voor de Majores ten aen- 
zien van d’ingeladen syde soude moeten naerblyven, alsoo doch met 30 
coppen min o ff meer, die ’t in de keer souden comen te verschelen, soo ten 
principalen niet connen gestyfft werden, offmet d’opontbiedinge van Utrecht 
ende de Beyr van Bantam, gelijck mede met de lichtinge van de ommeslach 
van ’t eylandt Onrust, sal het effect van dien genouchsaem connen gesup- 
pleert werden.

Is om voorsz. consideratien [ende andere] meer eenstemmich verstaen, dat 
men met de geïntendeerde beseyndinge van Vyanen naer ’t vaderslandt den 
aenstaenden morgenstondt zonder langer dillay in Godes namevoortvaren sal.

Voorders alzoo de rechtszaecken int collegie van den achtbaren Raet van 
Justitie deses casteels, vermits de swackheyt der raetspersoonen ende dat 
ook sommige van dien ten aensien van haer emportant employ in andere 
Compagnies diensten daertoe altijt niet precyselijck vaceren connen, eenigen 
tijt herwaerts met alsulcken promptitude ende vlijt niet bevoordert ende ge- 
depescheert sijn geworden, als d’achtbaerheyt van ’t collegie endedenoot- 
wendicheyt van de saeken selffs wei vereyschen, is mede goetgevonden, dat 
men 't selve noch met eenige gequalificerde ende ervaren persoonen ver
stercken sal, opdat by noncomparatie van de geoccupeerde raetspersoonen 
den behoorl[ijcken] trayn evenwel sonder prejuditie ende verachteringe van 
de rechtssaecken daerinne soude mogen werden geobserveert, ende werden 
daertoe geeligeert ende gecommitteertde persoonen van Daniël du Bucquoy, 
Michiel Ham, Marinus Lowijsz., oppercoopluyden.
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Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteekent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende Jacob van Doorselaer, secretarius.

636
5

iti

LïV
Donderdach 6 January anno 1628. By den E. heer Generael den Raet op 

17 December passato in bedeneken gegeven synde, off het op ernstige in
stantie van d’onse in Jamby raetsaem zoude wesen een jacht, gelijck mede, 
wat jacht derrewaerts te depescheren, werd by syne E. ’t selve als nu geresu- 
meert omme finalijck daerop gedisponneert te werden.

Den Raet, rypelijck overwoogen hebbende hoe Jamby, mits ’tledich wech- 
seynden van de gedistineeerde schepen ende jachten tot de Palimbansche 
expeditie, van jachten ende ander bequaem voertuch geheel destituyt is ge
bleven, ende dat ondertusschen de geprocureerde ende opgesamelde peper, 
gelijck mede Compagnies middelen aldaer, de periculen van brandt ende 
andere gevreesde incidenten onderworpen sijn, verstaet eenstemmich ende 
arresteert dienvolgende, dat men de fluyt de Macqureel opt spoedichte der- 
waerts seynden, ende daerinne tot bevoirderinge van de peperhandel sche
pen sal de somme van 4000 realen van 8cn in comptant, beneffens alsulcke 
sortementen van deden ende andere coopmanschappen, als noch uut onsen 
presenten sooberen voorraet sal connen uutmaecken ende byeenbrengen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, AnTIIONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

in
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Maendach 10en January anno 1628. Alzoo ’t schip Vianen den 6eu deser 
tot bevorderinge van sijn geïntendeerde reyse naer ’t vaderslanthaer de strate 
Sunda vertrocken, ende omtrent Poulo Panjang voor Bantam gecomen zijnde, 
soo ranek bevonden is geworden, dat op dato alhier weder heeft moeten in- 
keeren, is op ’t voordragen van den E. heer Generael eenstemmich goetge- 
vonden, omme by langh uutstel geen tijt te verliesen, dat men d’outste ende 
gequalificeerste schippers hier ter rheede terstont beroepen, ende derselver 
advijs voorderen sal, op wat maniere men gemelte schip op’t gevouchelijck- 
ste tot voortgaen van zijn voorgenomen reyse soude connen styven.

Op welck goetvinden gemelte schippers beroepen zijnde, gestemt hebben 
als volcht, te weten:

Advijs van Willem Jansz., gewesen schipper op Hollandicc. Uut het raport 
van den schipper, die daermede uutgecomen is, alsmede die tegenwoordich 
daerop is varende, geen swaricheyt sijn maeckende, om noch 50 last cooper 
in te nemen, op de lengde van 32 voeten, niettegenstaende en soude niet ge-
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raden vinden meer als 30 last, vermits de corte spatie, ten ware dat men eenige 
peper daeruuyt loste, om 10 last voor ende 10 last achter te leggen.

Advijs van Abraham du Boys, schipper op Vyanen'. Bevinde ’t schip Vya?ien 
bequaem te wesen met noch 50 lasten cooper naer’t vaderslantte vertrecken, 
maer dat het wat beter conde gespreyt werden, soude beter voor het schip 
wesen.

Advijs van Cornelis Jansz., schipper op Uitrecht'. Alzoo van deschippers 
ende andere officieren, met ’t schip Vyanen uutgecomen, geen onbequaem- 
heyt daervan vernomen hebben, die in swackheyt van ’t schip bestaet, soo is 
mijn advijs, dat het voorschreven schip met 80 Hollantse lasten cooper, in 
plaets van ballast, behoort naer ’t vaderslant te keren ende geen swarïcheyt 
vinde op sulcke spacie van 32 voeten lengde, als 't voorgaende geleyt is.

Advijs van Gerrit Thomasz. Pool, gewesen schipper op Vianen: Vinde goet 
’t schip Vianen met 80 Hollantse lasten cooper van 4000, op de spatie daer 
het ander leyt, naer ’t vaderslant te gaen.

Advijs van Andries Jansz. Zuyl, schipper op de fluyt Velsen: Soo ’t schip 
niet meer als 30 last cooper in heeft, soo soud ick het niet ongeraden vinden, 
alsoo ’t schip soo ranc is, dat daer noch 50 last in was, ende soo het gevoe- 
chelijck conde geschieden dat men het wat langer conde leggen, men soude 
het wat langer leggen, ende soo niet, ick soude het wel derven avonteuren in 
het viercant daer het nu leyt.

Met welcke advyzen den Raet zich eenstemmich conformerende, wert by 
zyne E. voorder geproponeert, alsoo Abraham du Boys, schipper op gemelte 
Vyanen, vermits zyne indispositie ende siecte versocht heeft geexcuseert 
ende een ander in zijn plaets gesubstitueert te mogen werden, wat bequaem 
persoon men daertoe verkiesen ende ’tschippersampt op Vianen bevelen sal.

Daerop eenstemmich verstaen is, dat men Cornelis Schouten, uutgecomen 
voor schipper met ’t jacht Bevenvijck, als zijnde een sorchdragend ende eer- 
trachtend persoon, daertoe committeren, ende in desselffs plaets op Beverwijck 
wederom stellen sal Symon Jansz. Keun, gewesene schipper op ’t affgevaren 
schip Haerlem.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETËRSZ. COEN, PlETER VAN DUYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

;
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■Donderdach 13 January anno 1628. Alzoo de stivinge van ’t schip Vianen 

met 40 lasten cooper, achtervolgende d’ advysen van de beroepene schippers 
hier ter rheede, op 10cn deser sooverre gebracht is, dat gemelte schip den 
aenstaenden morgenstondt sal connen verseylen, wert by den E. heer Gene- 
rael den raet voorgedragen, dewyle d’uyterste gelimitteerde tijtby deMajores i
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op d’affvaerdinge der retourschepen naer ’t vaderslant alrede eenige dagen 
overstreecken is, ende wellicht noch eenigen tijt, vermits de stercke W[este] 
winden ende harde contrarie-stromen aenloopen mocht, eer ’t schip de ruyme 

soude connen becomen, bysooverremen ’t selve door d’ordinary passagie 
Sunda liet vertrecken, oft niet raetsaem ware, dat men ’t, op hoope van 

spoediger succes van voyagie, de Strate vanBaly ofte Balabouang dede kiesen.
Op welcke propositie goetgevonden is, dat men andermael de gequalifi- 

ceerste schippers hier ter reede, beroepen, ende derselver advijs daerover 
voorderen sal, dewelcke in volle vergadering van rade gehoort sijnde, eenige 
van haerverstaen hebben, dat het in de jegenwoordige constitutie van saysoen, 

voorverhaelde redenen, verre raetsamer ende dienstiger soude sijn, ge- 
melte schip door de Strate vanBaly, alsd’ordinarv passagie van Sunda door te 
depescheren, ende dat by goede toeversicht van schipper ende stierluyden 
daerinne gansch geen perijckel te duchten zy.

Met welcke advyzen zyne E. ende den raetsich conformerende, met een
parige advysen verstaen ende goetgevonden is, ’t schip Vianen den aenstaen- 
den morgenstondt door de strate van Baly te laten voortgaen.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN ÜUYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de M[eeste]r ende Jacob van DOORESLAER, secretarius.
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Vrydach 14 January anno 1628. Aen den E. heer Generael by den presi

dent van den achtbaren Raet van Justitie deses casteels uyt name van ’t col-
legie geexhibeert sijnde alle de documenten ende bescheyden, mitsgaders 
den criminelen eysch ende conclusie van den advocaet-fiscael, gelijck mede 
de sententien by voorsz. rade daerop gepronuntieert jegens de persoon van 
Jan Willemsz. Backervan Vlissingep, borger deser stede, over seeckeren doot- 
slach ende Jacob Jansz. van Dejfftover verscheyden enorme ende moetwillige 
delicten, soo van dieffstallen, als overloopinge tot den v/andt, gelijck als by 
de stucken van de respective processen breeder is blijckende.

Heeft zyne E., naer voorgaende lecture ende serieuse overweginge der 
geexhibeerde stucken, met advijs van synen rade, geapprobeert d'eenstem- 
mige advyzen by de raetspersoonen van ’t voorsz. collegie over de geperpe- 
treerde delicten gegeven, ais namentlijck: dat Jan Willemsz. met den swaerde 
gerecht, ende Jacob Jansz. met de coorde gestrafft sal werden, datter de doot 
naer volge, ende oversulcx oock gearresteert, dat d’executie van d’een ende 
d’ander op morgen effect sorteren zal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum un supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS
de M[eeste]r ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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Maendach 31en January, anno 1628. Alzoo de gecommitteerde wegend’En
gelse Compagnie hare residentie alhier tot Battavia opgebroocken, ende hun 
met haren ommeslach van schepen ende volck naer Bantam getransporteert 
hebben, omme aldaer op hun eygen goetvinden, sonder dat dit poinct by 
mutuel consent van de respective Compagnien affgehandelt sy, den peper
handel voor haer alleen te dryven ende de Nederlantse Compagnie daervan 
t’eenemael F excluderen, hebbende voorders op hun affscheyt van hier vol- 
comen verclaringe gedaen van in de lasten tot Bantams besettinge, tsedert 
hare defectueusheyt by de Nederlantse Compagnie tot noch toe alleen gesup- 
porteert, niet betrecklijck te willen wesen, wert by den E. heer Generael den 
raet in bedeneken gegeven, omme ter naester vergaderinge daeropgedispon- 
neert te werden, off nietraetsaem sy, omme haer de preëminentien ende voor
delen van dien handel alleen niet te cederen ende over te geven, dat men den 
commandeur van onse wachthoudende schepen voor Bantam ordonneerde, 
dat byaldien Simsuan, ofte yemant synentwegen, aen boort quame, deselve 
onder anderen sal aendienen, hoe alsnoch, gelijck voordesen, genegen sijn 
peper te coopen, ingevalle raet weten eenige te leveren, ende dat haer die tot 
hoogere prysesullen betalen als d’Engelsen; ende by sooverre noch Simsuan, 
noch yemant synentwegen verscheen, dat alsdan trachten sal gelegentheyt 
te becomen, omme dese onse genegen theyt door anderen aen Simsuan opt 
gevoechelijckste te doen notificeren, omme te sien off men, by wege van ’t 
voorverhaelde, den toevoer van peper tot Battavia, gelijck voordesen, weder 
in trayn sal connen brengen, off, dat het raetsamer sy, omme by verthoninge 
van onse graechheyt tot den handel selffs geen oorsaecke tot weerhoudinge 
ende retardement van dien te geven, den voortganek van gemelte propositie 
noch wat in state te houden, te meer, alzoo verstaen wert hoe eenige coop- 
iuyden tot Bantam van selffs by den coning souden doende sijn den wech tot 
licentie om peper herwaerts uut te mogen voeren, te prepareren, ende datter 
vast eenich vaertuygh geprepareert soude werden omme eerstdaegs, ten 
vorigen fine, naer Battavia te comen.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNËN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
Meester ende J. van Dooreslaer, secretarius.

Dingsdach primo February anno 1628. Op gisteren by den E. heertGene- 
rael den raet in bedeneken gegeven sijnde, off raetsaem ware, d’onse voor 
Bantam t’ordonneren ende aen te schryven, dat tot vooirderinge van den 
toevoer van peper tot Battavia, gelijck voordesen, Simsuan, Chinees coop- 
man tot Bantam, directelijck ofte door andere, nae voorval van occasie, onse 
genegentheyt tot handel souden aendiennen, is voorsz. poinct by syne E.
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alsnu geresumeert ende daerop eenstemmich geresolveert, alsoo tot nochtoe 
geen vaertuych met peper van Bantam alhier verschenen is, ende nietseecker 
gaet, off conform de geruchten volgen sal, dat men omme d’Engelsen den 
voorbaet van den goedencoop peper alleen niet te laten gauderen, den com
mandeur ende raet op onse wachthoudende schepen ter rhede voor Bantam 
aenschryven sal, op d’een off d’ ander wyse aen gemelten/Simsuan onse ge-'j'/. UW 
negentheyt tot handel notificeeren ende aendiennen sullen, conform syne 
E. propositie op gisteren daervan gedaen.

Voorders gelet sijnde op de requeste van Nicolaes Behoort van Gorcum, 
uytgevaren anno 1620 met ’t jacht Medenblicq voor assistent, daerby ver- 
soect, alsoo sich op den 12en Marty 1627 in qualité van ondercoopman voor 
dry jaren verbonden heeft onder een tractement van ƒ42 ter maent, ende 
tsedert gemelten tijt op twee distincte voyages naer de Westcust van Suma- 
tra voor coopman gebruyct is geweest, dat hem voortaen den tytel van dien, 
neffens eene condigne verbeteringe van gagie mochte werden toegeleyt, is 
mede goetgevonden gemelten Behoort op de goede rapporten van synesuffi- 
sance ende vlyticheyt in gemelten dienst met den titel van coopman te grati
ficeren, ende daerbeneffens een tractement van ƒ 60 ter maent toe te leggen, 
ingaende de verbeteringe van dato deses.

Item alzoo Davidt Fietersz. van Rochelle, uutgevaren jongst met ’t Wapen 
van Hoorn voor schipper, versocht heeft met het ampt van oppercoopman 
vereert te mogen werden, is mede goetgevonden op de goede getuygenis- 
sen ende eygen ervaringe, welcke men van des persoons sufficance ende be- 
quaemheyt tot gemelte bedieninge is hebbende, hem met voorsz. qualité te 
versien.

Actum in ’t Gasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
DE MEESTER ende J. VAN DOORESLAER, secretarius.

- .
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Dingsdach 8 February anno 1628. Alzoo den tijt voorhanden is, dat 
tot bevoorderinge van Compagnies affairen op verscheyden beseyndinge, 
als namentlijck voor de laetste naer de Molucquen ende Amboina, item naer 
de custe Choromandel, de Westcust van Sumatra, Jamby, Siam, Teyouhan 
ende Japan successivelijck sal diennen te disponneren, wert by den E. heer 
Generael den Raet voorgedragen, wat schepen off jachten men uytde masse 
van Compagnies presente navale macht alhier ter rhede vermogen sal 
derespective quartieren innnewaerts, gelijck mede voor Jamby, te prepareren, 
ende wanneer men deselve derwaerts depescheren sal.

Waerop naer gemaecten o verslach

men

voor

van de presente schepen als jachten 
hier ter rhede, eenstemmich goetgevonden is, dat men ’t jacht Munnickendam

.
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voor de Molucquen gereet maecken, ende ’t selve eerstdaechs over Amboina 
derwaerts affvaerdigen sal.

Item voor Amboina ’slants jacht de Griffoen, omme soo haest het dage- 
lijcx in te comen ontsett van de custe Choromandel verschenen zy, met de 
geyschte deden, sooveel men sal connen byeenbrengen ende derven, mede 
derwaerts te laten vertrecken.

Ende wat Jamby belangt, alsoo daer hooch nodich een capabel laetjacht 
van doen zy, tot overvoer van de geprocureerde peper aldaer, is mede goet- 
gevonden, dat men ’t jacht Beverwijck daertoe gebruycken ende ’t selve 
metten aldereersten derwaerts depescheren sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DUYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende J. van Dooreslaer, secretarius.

Maendach 14 February anno 1628. Aen den E. heer Generael by den 
president van den achtbaren Raedt van Justitie deses Casteels, gelijck mede 
by den president van ’tEers. Collegievan Schepenen deser stede, geexhibeert 
zijnde alle de documenten ende bescheyden, mitsgaders de criminele eys- 
schen ende conclusien, soo by den advocaet fiscael als baljouw in de respec- 
tive collegien genomen.

Item de sententien by dezelve daerop gepronuntieert, te weten in den 
Raedt van Justitie deses Casteels, jegens den persoon van Essert Courts van 
Amsterdam, ende in ’t Collegie van Schepenen tegen de persoonen van Ma- 
thys Coensz., bootsman, van Aecken ende Jan Eskens van Oldenburch wegen 
seeckre nederlagen by deselve aen distincte persoonen begaen, alles breder 
by de stucken van de respective processen blijckende.

Sijn naer voorgaende lecture ende serieuse overwegeninge der geexhi- 
beerde stucken geapprobeert d’eenstemmige advysen ende vonnissen by de 
raedtspersoonen van voorsz. Collegien respective gegeven, als namentlijck, 
dat de gemelte delinquanten met den swaerde gerecht zullen werden datter 
de doodt naervolge, met confiscatie van hare goederen, ende dienvolgende 
gearresteert dat d’executie van d’een ende d’ander op morgen effect sor
teren sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteekent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende Jacob van Doorselaer, secretarius.

:
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Dingsdach 15en February anno 1628. Alzoo den tijdt voorhanden is, dat 

de joncquen, van China naar Battavia gedestineert, staen te verschynen, 
ende dat eenige derselver, gelijck voordesen, tot groot naedeel van de com-
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mercie alhier by stercke contrariewinden ende stroomen, gebreck van water 
ende rijs, genoodtsaect mochten werden andere havenen, hun naest gelegen 
zijnde, aen te loopen, wert by den E. heer Generael den Raedt in bedeneken 
gegeven offnietraetsaem zy, dat men eenigebequame jachten gereedt maecke, 
ende op dezelve, zoo om d’Oost als divers in zee, uyt cruyssen zeynde, 
omme die te bejegenen, in noodt te assisteer en ofte oock van andere plaet- 
sen> derwaerts met opzet gaen mochten, te diverteren ende herwaerts aen te 
convoyeren.

Item wert mede in bedeneken gegeven, alzoo dagelijcx ervaren, hoe onse 
borgers ende ingesetenen in d' omleggende plaetsen van Java, daer se gaen 
handelen, overal buyten alle proportie geschadt ende gheschooren werden, 
offnietraetsaem zy, dat men den tol van lOper cento op d’incomende boom- 
ende thuynvruchten, welck men buyten incommodatie derven, ende by aen- 
planting ende culture van landen, die hier niet ontbreecken, selffs genoech 
can aenqueecken, noch wat verhoochde.

Voorts alzoo Juan Maria Moretti, geboortich van Venetien, ende medestan
ders, alt’samen borgers ende inwoonders deser stede, instantelijck versocht 
hebben tot bevoirdering van hun particulieren handel met 't jacht Brotchia 
van hier naer Macasser te moogen varen, is haer op ’t voordragen van den E. 
heer Generael gemelte versouck eenstemmich geaccordeert ende toegestaen, 
mits dat sulex op haer eygen perijckel onderleggen, sonder dat in cas van 
eenige molestie offt schade, welcke haer in Maccasser mocht bejegenen uyt 
oorsaecke de voorgaende onlusten ende misverstanden tusschen ons ende 
den coning aldaer noch niet formelijck beslecht ende ter nedergeleyt zyn, 
aen de Compagnie, gelijck de rheeders van de joneque Battavia over geleden 
molestie ende extorsie van penningen in Cambodja onlangs gedaen hebben, 
eenich guarandtofte verset van schade zullen hebben te soecken.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteekent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, AnTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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) Vrydach 18 February 1628. Alzoo Hussenbeeck, factoor ende coopman 
des conings van Persia, ons te kennen heeft gegeven, hoe gedurende sijn 
wesen alhier weynich ofte niet in de negotie, ten dienste van gemelte hare 
Majesteyt, vermits den presenten slappen afftreck ende dooden tijt, heeft 
connen verrichten, ende oversulex, by monde ende geschrift, instantelijck 
licentie versocht heeft, omme de jachten de Nieuwe Peerl ende den Haring, 
toebehoorende Heyndrick Bruystens, coopman ende borger deser stede, van 
hier naer Atchin met ’s conings goederen te moogen bevrachten, om zynen 
handel, ten dienste ende proffijt van gemelte haren Majesteyt, te dry ven, ende
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nae verrichter negotie vandaer voorts met deselve naer Suratte ende Ormus 
zyne t’huysreyse te bevoirderen, werdt by den E. heer Generael den Raedt 
voorgedragen, dewyle ’t gemelte versoecq directelijck d’intentie des conings 
is contrariërende, als die expresselijck gewildt heeft, dat syne goederen tot 
meerder securanse ende verseeckering, met Compagnies schepen naerNeder- 
landt ende weder vandaer naer Persia getransporteert ende overgevoert zou
den werden, ende dat men oversulcx te bevresen heeft, byaldien men ’s co
nings goederen buyten onse auspitie stelde ende abandonneerde, ende de
selve onderwegen yewers eenich disavontuer ofte disaster mochte comen te 
beloopen, dat Compagnie’s volck, negotie ende middelen in Persia daerover 
wellicht groote becommeringh, vexatie ofte frustratie souden hebben te ly- 
den; daerbeneffens, alschoon men om den coopman in zijn versoecq te acco- 
moderen, de reyse naer Atchin advoyeerde, onder conditie, dat uyt de gene
rale massa van ’s conings goederen een cargasoen voor Atchin dienstich 
soude hebben te forneren, ende d’overige hier te laten, omme ter gelegener 
tijdt, tot meerder verseeckeringe, met Compagnie’s schepen naer Parsia ge
transporteert te mogen werden, dat evenwel ’tselve van zoodanighen em- 
porto niet sal connen wesen, daeraen d’excessive lasten, welcke, soo met be
vrachting als andersints, sal hebben te supporteren, souden connen overge
wonnen werden. Item alwaer ’t saecke, sulcx conde geschieden, soo heeft men 
evenwel by lange experiensie van jaren, dat de Generale Compagnie hare 
negotie in Atchin waergenomen ende vervolcht heeft, ondervonden endege- 
leert, dat aldaer zoodanige voirdelen ende proffyten niet te halen zijn, als de 
coopman zich by avontuer, door onkunde van saecken, ingebeeldt ofte ander
sints van eenige neuswyse ofte eygenbaedtsoeckige menschen verkeerdelijck 
heeft laten wijsmaecken, daerby noch te considereren staedt, alschoon de 
bovengenoveerde scrupulen soo bastandt niet waren, daerom men sijn ge
ïntendeerde reyse naer Atchin soude behooren te weerhouden, dat even
wel de jachten, na wekkers bevrachting soo obstinatelijck gestaen wert, niet 
sufficant zijn, om tegen eenige vigoreuse vyandts macht, welcke op de custe 
van India gestadich gehouden werdt, te connen bestaen, ofte requisite defen- 
tie te bieden, waerdoor men lichtelijck, in cas van advoy, niet alleen de perijc- 
kelen van verlies van jachten ende volck, maer oock van ’s conings middelen 
selve, ende dienvolgende van becommering ofte overlast in onsen handel in 
Persia souden connen incurreren.

Om welcke voorsz., als andere moverende consideratien meer, by den E. 
heer Generael den raedt wert voorgedragen off niet geraden zij, dat men ge- 
melten coopman eerst en alvooren van zijn hazardeus ende schadelijck con
cept, met voorhoudinge der inconvenientien, welcke oogenschijnlijck daer- 
uyt geschapen staen te resulteren, trachte affte raden ende diverteren, ende
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ingevalle daerby niet comt te acquiesceren, dat men hem zijn versoeucq als
dan t’eenemael affslaen ende ontseggen zal.

Den Raedt gemoveert door de goede insichten in Zyne E. propositie, con
formeert sich daermede, ende vindt dienvolgende met eenparige advysen 
goët, dat men gemelten Hussenbeecq in bovenverhaelder maniere van zijn 
voornemen dissuaderen, ofte by continuance ende vervolch van versoeck, t’ 
selve t’eenemael affslaen ende ontseggen zal.

Item alsoo gemelten Bruystens van gelijcken, by monde ende geschrifte, 
ander ende andermael serieuselijck geinsisteert ende aengehouden heeft, dat 
men hem met de wisseling van ’t schip de Cameel, groot ongeveer 300 lasten, 
tegen syne jachten de Nieuwe Peerl ende den Haring soude willen accom
moderen, is op syne E. voordragen mede eenstemmich goetgevonden, de- 
wyle jegenwoordich ten overvloede ende van meer jachten als in de presente 
schaersheyt van volck behoorlijck connen mannen, versien zijn, ende dat 
men, soo tot besettinge van d’ordinary handelplaetsen, als om den nootwen- 
digen provisyhandel, insonderheyt van rijs, te bevoirderen, eenige gequalifi- 
ceerde ende capable laedtschepen successive voor de handt sal dienen uyt 
te setten, ende dienvolgende gene derselver sonder eygen incommodatie con
nen derven, dat men gemelten Bruystens op voorverhaelde moverende in
sichten sijn versoeucq van wisselinge, voor dees tijdt, tot beter oportuniteyt 
ontseggen ende affslaen zal.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JKREMIAS DE 
Meester ende J. van Dooreslaer, secretarius.
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T Maendach 21 February anno 1628. Alzoo Hussenbeeck, factoor des conings 
van Persia, ende Heyndrick Bruystens, coopman ende borger deser stede, by 
monde ende geschrifte serieuselijck versocht hebben, men de versochte wis
selinge voordesen van 't schip de Cameel tegen de jachten de Nieuwe Peerl 
ende den Haring soude willen consenteren ende toestaen, omme ’t zelve voor
eerst naer Japare op de vrundtlijcke noodinge ende vrywillige aenbieding van 
alle hulpe, faveur, ende addresse, by Mamet Alibeeck, Gouverneur aldaer, 
aen gemelten Hussenbeeck, gelijck hy voorgeeft, gedaen, met een gesorteert 
ende dienstich cargasoen, tot opsameling ende procure van rijs, daerop, ver
mits de presente soobere voorraedt alhier, een notabele advance ten dienste 
ende profyte van synen meester de coning soude vallen, af te vaerdigen, ende 
vandaer wedergekeert sijnde, t’ sijnder tijt voorts in vloote van Compagnie’s 

/r-gedestineerde schepen naer/Suratte met eenige menudentien af te laden, 
ronder verbandt dat de principaelste ende emportanste conings goederen tot
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s securder ende vayliger transport met Compagnie’s schepen souden overgaen.I!
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Waerop met eenparige stemmen goetgevonden is, dat men, om redenen in 
voorgaende resolutie int brede vermeit, de versochte wisselinge gemelter 
jachten tegen de Cameel, gelijck mede ’t transport ende overvoer van eenige 
conings goederen naer Suratte ende Persia, onder ’t beleydt ende auspitie van 
gemelten Bruystens, t’eenemael affslaen ende ontseggen zal; doch wat de 
procure ende opsamelinge van rijs in Japare belangt, by sooverre gesint sijn, 
te dien fine haer met de jachten de Peerl ende den Haring derwaerts te be
geven, dat men haer ’t selve op hun eygen resique ende verantwoording con
senteren ende toestaen zal, sonder dat in cas van overlast oft schade, welcke 
sy daer, gelijck eenige vryluyden anno 1625 overcomen is, mochten incur- 
reren ende lyden, eenich verset aen de Compagnie sullen hebben te soecken.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

Saterdach 26en February 1628. Alzoo voordesen tot dispositie van den 
Raet in Banda geremitteert is geweest d’herwaerts seyndinge van alle weer
bare Bandaneesche manspersoonen, in onse handen aldaer sijnde, byaldien 
d’apparentie sich verthoonde, dat bywege van dien ’t relaschement van den 
gevangen Gouverneur met sijn byhebbende geselschap op Ceram soudecon- 
nen gefaciliteert ende gevordert werden, ofte dat het andersints tot vaylicheyt 
ende ruste der landen aldaer, alsoo ’t doch een perfidieus ende onrustich ge- 
broetsel is, dienstich geoordelt mocht werden, draecht den E. heer Generael 
den Raedt voor, of’t niet raetsaem ende oorboir sy, ingevalle gemelte her- 
waerts seyndinge voortganck sorteerde, dat men 't jacht Purmereynde, als 
sijnde naer gemaecten overslach van Compagnie’s navale macht alhier ter 
rheede tot gemelte voyagie dienstichst ende gereedtst, boven de voorafif ge- 
sondene schepen den Briel ende Suydt Hollandty naer Banda depescheerde 

des te beter gelegentheyt ende middel aldaer te hebben tot veyliger ende 
accomodabelder transport der Bandaneesen, ende deselve niet al tevens over 

boodem, tot groote risiqua van schip ende volck, te moeten seynden,/ 
temeer, alsoo men voor vast houdt ’t schip Amsterdam daer alreede aen de 
wal gelecht ende ghesloopt zy.

Den Raet, gemoveert door de goede insichten in syneE. propositie, confor
meert sich daermede eenstemmich ende arresteert dienvolgende, dat men met 
de beseyndinge van gemelte jacht naer Banda metten eersten voortvaren zal.

Item is mede goetgevonden, alsoo van Teyohan ende Succedaneeen tame- 
lijck cargasoen, voor Timor dienstich, daerop de beseyndinge derwaerts tot 
noch toe getrayneert is geweest, becomen hebben, ’t jacht Cotchin tot bevooir- 
deringe van den Timorschen handel metten eersten aff te vaerdigen.
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r Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester en de Jacob van Dooreslaer, secretarius.

Woensdach primo Marty anno 1628. Alzoo by den Commandeur Caerl 
Lievensz. uyt’tvaerwater by Noorden Malacca toegesonden is een aenge- 
haelde joncque, comende van Siam naer Malacca, met provisien geladen, 
ende men by geintercipieerde brieven daermeede seeckerlijck bericht is, de- 
selve den opra ofte overste van de Japansche natie in Siam, welcke geseydt 
wert een man van groot credit ende aensien by den coning aldaer te wesen, 
soude toecoomen, wert by den E. heer Generael den Raedt voorgedragen off 
het, omme Compagnie’s negotie in Siam, ter oorsaecke van dese prinse, 
welcke doch van geringh valeur ende emporto is, geene noodeloose vexatien 
ofte becommeringen te exposeren, te meer alsoo deselve daer tegenwoordich 
een notabele somme op leverantie van hertevellen heeft uytstaende, daer- 
aen de geinteresseerde haer guarandt wel dobbel souden weten te vinden, 
dat men deselve largeerde ende in vrydom herstelde, mitsgaders den nacho- 
da van de joncke alle hulpe, faveur ende addres in ’t benefitieren ende ver- 
coopen syner goederen, gelijck mede in ’t transporteren ende vervoeren 
derzelver nae d’advantagieuste omleggende plaetsen, aenbood ende bewees, 
met hooge waerschouwinge daerbeneffens, dat in ’t aenstaende de vaert op 
Mallacca, van onsen algemeynen vyandt met toevoer van provisien als an
ders te styven, naerlaten, ende liever tot bevoirderinge van hun handel naer 
Battavia comen, alwaer alle civil ende accommodabel tractement genieten 
ende wel vernoecht ende met goede goede profyten van daen zullen schey- 
den, omme alsoo des conings gunste ende Compagnie’s credit by denselven 
te conserveren, mitsgaders de depesche, soo van Compagnie’s als vryluyden 
schepen, welcke tot opsamelinge van rijs als andersints (dewyle men doch 
de commoditeyten van sijn landt vooralsnoch niet mach derven) derrewaerts 
in toecomende mochten werden gesonden, te faciliteren.

Den Raet, gemoveert door de goede insichten in syne E. propositie, is 
eenparich advys en arresteert dienvolgende, dat men d’aengehaelde Si- 

amsche joncke in bovenverhaelder maniere largeren ende in vrydom her
stellen sal.

Item is mede goetgevonden, dat men achtervolgende syne E. propositie 
van den 15en February de jachten Cleen Heusden ende Teyouhan d’ een om 
d’Oost tot op de lengte van C.heribon, ende d’ander dwars aff in see op de 
verwachte Chineesche joncken, om redenen in gemelte resolutie in ’t brede 
vermeldt, uyt cruyssen seynden sal.

Actum in ’tCusteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: JAN
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PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DUYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

Vrydach 3®n Marty anno 1628. Alzoo by den conïngvan Jamby andermael 
onse assistentie van volck ende schepen tegen die van Palimban, over see- 
ckere contentien endeoneenicheden, tusschen haergeresen, versochtis, ende 
te beduchten staedt, alschoon men hem de versochte hulpe presteert, deselve 
wederom zoo vruchteloos ende spodtlijck mocht uuytvallen als met de voor- 
gaende onder ’t beleyt van den Commandeur Kunst geschiet is, wert by de 
E. heer Generael den Raedt in bedeneken gegeven, omme ter naester ver- 
gaderinge daerop fynalijck geresolveert te werden, oft oock geraden sy, de 
Compagnie opnieuws in soo swarelasten (daer doch geen vooirdel oftedanek 
voor te verwachten hebben, al ist saecke veel schoons beloven) om Jamby’s 
wille te engagieren, dan oft geradender zy, een expressen gesandt uyt onsen 
name, soo naer Jamby, als Palimban aff te vaerdigen, omme sich tusschen 
haer als middelaer tot beslechtinge van alle gepasseerde onlusten te interpo- 
neren, ende de saecke met alle moogelijeke vlijdt soo te dirigeren ende te be- 
leyden, dat deselve volgens onse expectatie uytvallende, Jamby voortaen in 
rust, ende wy van de moeyelijeke sollicitatien t’ haerder assistentie in ’t aen- 
staende ontslagen moogen blyven.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

S
i

Maendach 6®n Marty 1628. By resolutie van 3en deser den Raedt in be
deneken gegeven sijnde, wat geradender ende voor de Compagnie nutter 
ware, ofte den coninck van Jamby op sijn versoeck nieuwe assistentie tegen 
die van Palimban te presteren, oft een expresse gesant tot beslechtinge van

vde geresene onlusten ende misverstanden, soo naer Jamby, als Palimban te 
depescheren, wert voorsz. propositie alsnu geresumeert omme fynalijck daerop 
geconcludeert te werden. Waerop aen d’eene syde geconsidereert sijnde, hoe 
staende gemelte questie de Maucabers scrupuleus blyven den ordinary toe

peper in Jamby te vervolgen, ende dienvolgende de Generale Com-voer van
pagnie, bywege vandien, merekelijeke verachteringe in haren handel aldaer 
comt te lyden, ende aen d’ander syde overwogen, hoe ’t evenwel ongeraden 
sy, de Compagnie in nieuwe lasten van ooirlooge, uyt vreese deselve wederom 

vruchteloos ende spottelijck als de voorgaende mochten uytvallen, om 
Jamby’s wille te engagieren, is, om voorsz. als andere consideratien meer, een- 
Êtemmich goetgevonden, omme den troubleusen staedt van Jamby in voorige
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: Batavia, 6 Maart 1628.

pacifique posture te herstellen, ende dienvolgendeCompagnie’s negotie aldaer 
by d’ordonnary trayn sooveel moogelijck te conserveren, dat men achtervol
gende syne E. propositie van dato 3en deser, een expressen gesandt, omme 
de geresene onlusten ende misverstanden tusschen die van Jamby ende 
Palimban by alle accommodable wegen te assopieren ende te beslechten, 
metten eersten derwaerts depescheren ende d’ uytvoeringe van dien bevelen 
sal aen den oppercoopman Gerrit Broeckmans, met ordre, omme met den 
Raedt in Jamby t’ overleggen, wat tot remuneratie ende Compagnie’s sou- 
lagiement voor de lasten, welck sy ten dienste van Jamby met dit gesantschap 
opnieuws is supporterende, nutst gedaen diendt, tsy om byaldien de toege- 
seyde tolvryheyt voor den tijt van 10 jaren te groff ende hooch soude loopen, 
deselve voor 2 a 3 jaren, ofte tenminsten immuniteyt van thol voor de laest 
geprocureerde peper te urgeren, ofte eenich ander soulageabel expedient 
naer tijdt ende gelegentheyt van saecken voor te stellen.

Alsoo voor desen aen de raedtspersoonen van ’t collegie van schepenen 
deser stede tot stivinge van derselver aensiennelijckheyt ende respect gedefe- 
reert is geweest de nominatie van drydobbel getal van persoonen, omme by 
den Gouverneur Generael ende synen Raden ’t competente getal van schepe
nen daeruyt gecoren ende gesteltte werden, ende men eenighe tijdt herwaerts 
bespeurt heeft, daerinne, ’t sy door misverstant ofte voorbedacht opset, d’in- 
tentie ende goede meyninge van syne E. by gemelte raedtspersoonen niet 
geobserveert ende achtervolcht sy, is op ’t voordragen van den E. heer Gene
rael, tot voorcoming van d’ inconvenienten, welcke by conniventie daaruyt 
geschapen staen to resulteren, eenstemmich goetgevonden, dat men sich in 
’t toecomende aen gemelte nominatie niet preciselijck binden, maer oock, als 
men sulcx om moverende insichten ende consideratien mocht goetvinden, in 
d’electie van schepenen, ’t sy dat men voorneemt ’t collegie op den gepraefi- 
geerden ende gesetten dach van Maey te vernieuwen, ofte oock buytenstijdts 
eenige in de vacante plaetsen te surrogeren, sonder eenich aensien vryelijck 
daerbuyten gaen sal.

Actum in t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, AnTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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Woensdach 8en Marty anno 1628. Aangesien zoo by suspensie, deporte- 
ment als vertreck van eenige der raedtspersoonen int Collegie van Schepenen, 
’t selve incompleet is geworden ende om de verachteringe der rechtssaecken 
voor te comen noodich sy, andere gequalificeerde ende bequame p 
in de vacante plaetse metten eersten gesurrogeert werden, is met eenparige 
stemmen goetgevonden uyt de genomineerde persoonen by schepenen,

ersoonen



Batavia, 8 Maart 1628. 649 i
daertoe te verkiesen ende authoriseren, te weten wegen de borgery, de per- 
soonen van Barent Pessart ende Gomarus van Staen.

Ende wataengaetdesurrogatie in des gedeporteerden suppoosts plaetse, is 
mede, om moverende insichten, goetgevonden de genomineerde persoonen 
by schepenen voorby te gaen, ende daertoe te committeren den persoon van 
Hans van de Voorde.

Actum in 't Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DüYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JERËMIAS 
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

>

i

Saterdach llen Marty anno 1628. Alsoo Heyndrick Bruystens, coopman 
ende borger deser stede, ende meedestanders versocht hebben, men haer tot 
bevoordering van hun particulieren handel met de jachten d& Nieuwe Peerl 
ende den Haring de vaert na de custe van Choromandel, Araccan, ende van 
daer voorts by Oosten Ceylon naer de custe van India, Mocha ende Ormus^T'T^ 
wilde consenteren ende toestaen, ende alsoo gemelte jachten niet sufficant 
gheooirdelt werden, omme by resconter van eenige vigoreuse ’s vyandts 
macht, welcke daer op de custe van India ende in de Golffo van Persia conti- 
nuelijck int vaerwater gehouden wert, te connen bestaen, ende requysit 
tegenweer te bieden, daerbeneffens, dat men te bevreesen heeft, byaldien 
men de vryluyden by Oosten Ceylon soo verre van der handt licentieert te 
gaen, derselver moetwille ende aengenomen licentieusheyt, gelijck meermaels 
gebleecken is, soo verre mocht comen te exorbiteren ende uyt te barsten, 
dat oock vrunden vaertuych selvedoor haer souden moogen geempescheert, 
beschadicht ende gespolieert werden, daerdoor de Generale Compagnie 
in hare welgestelden ende onbecommerden handel in gemelte quartieren 
groote molestie, overlast ende verachtering soude connen comen te lyden.

Item dat oock desen allen niettegenstaende gemelte jachten selve niet ge- 
qualificeert sijn tot uytvoeringe van soo emportante disseynen als de rhee- 
ders haer onbedachtelijck door onkunde van saecken, misleydinge ofte ander
sin ts hebben voorgestelt, werdt by den E. heer Generael den Raedt voorge
dragen ofte niet raetsaem sy, men op voorverhaelde insichten gemelte rheders 
hun versoeck van by Oosten Ceylon te mogen gaen handelen affsloech, 
ende de vaert op Araccan alleen, gelijck mede, soo het haer te passé quam, 
op Choromandel, dewijl het haer in den wech gelegen is, advoyeerde.

Item alsoo den Gouverneur Maerten Ysbrantsz. advyseert hoe grootelijck 
de Compagnie op de custe Choromandel met het besteden ende uytsetten 
van der vrylieden capitalen, buyten sijn ordre ende kennisse, geincommo- 
deert ende geinteresseert werdt, oft mede niet raetsaem sy, dat men haer ex- 
presselijck interdiceerde ende verboodt geene capitalen aldaer te employe-
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ende besteden, ofte oock eenige vrachten van Mooren oft andere natiën 
eenige quartieren aen te nemen, anders als met expres voorweten ende 

consent van den Gouverneur voornoemt.
Den Raedt, op d’emportantie van de saecken serieuslijck gelet hebbende, 

conformeert sich met zyne E. propositie ende arresteert dienvolgende een- 
stemmich, dat men gemelten Bruystens ende medestanders in voorverhael- 
der manierede vaert op Araccan ende Choromandel alleen, ende wyder niet, 
advoyeren ende toestaen zal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DUYNEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
DE MEESTER ende JACOB VAN DOORESLAER, secretarius.
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s1/ Dingsdach 14öa Marty 1628. Alsoo de presente voorraedt van rijs alhier 

seer sober, ende den toevoer van dien eenigen tijt herwaerts, uyt des Mata- 
rams landt, seer schaers gevolcht, ja bycans t’eenemael opgehouden is, ende 
men alsnoch geen vaste reeckeninge daerop maecken mach, alsoo niet weten, 
hoe met den Mataram staen, ende wat die met Battavia voor heeft, ende dat 
oock by incident van misluct gewas, ofte eenich ander onverwacht inconve- 
nient, in onse expectatie van daer souden connen gefrustreert werden.

Item dat daerbeneffens d* ontbodene subsïdien van Siam noch niet ingeco- 
mertsijnde, vermitsderselver lange terdance niet weten offons daerop souden 
mogen verlaten, draechtd’E. heer Generael den Raedt voor, off het, om in 
geen hongersnoodt, soo hier, als in andere quartieren, onder Compagnies re- 
sort staende, te vervallen, nietdienstichsoudesijn, dat men vooreerst d’ een of 
d’ander capabel laedtjacht naer Balabouang tot procure ende opsamelinge 
van rijs affvaerdichde, ende soo men sulcx goetvindt, wat jacht men daertoe 
gebruycken sal.

Den Raedt, op d’emportance van saecken serieuslijck geledt hebbende, 
vindt met eenparige advysen goet, dat men, om redenen in syneE. propositie 
vermeit, de fluyt Amsterueeti, groot sijnde ongeveer 160 lasten, naer Bala
bouang tot procure van rijs gebruycken ende mette beseyndinge op ’t spoe- 
dichste voortvaren sal.

Item werdt by syne E. den Raedt in bedeneken gegeven, oft niet geraden 
sy, omme ons des te ruymer tegen den noodt te versien, dat men van ge- 
lijcken d’een off d’ander jacht na Bima ofte Macasser, daer men verstaedt 
goede quantite rijs te becomen soude sijn, gebruyete, temeer, alsoo de coning 
van Macasser ons syne genegentheyt tot vrede ende anneantie van de voor- 
gaende misverstanden ende onlusten eenigen tijt herwaerts, by d’een ende 
d’ander gelegentheyt, heeft doen aenbieden.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan
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PlETERSZ. COEN, PlETER VAN DUYNEN, ANTHONIO VAN DlÊMEN, JEREMIAS *
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius. /

651

IVrydach 17en Marty 1628. Achtervolgende ’t arrest van den 140D deser was 
goetgevonden, dat men de fluyt Amsterveen tot opsamelinge ende procure 
van rijs naer Balabouang soude affvaerdigen, doch alsoo de rheeders van ’t 
jacht genaemt den Haring versocht hebben met ’tselve derwaerts te 
gen gaen, om rijs te halen, werdt by den E. heer Generael voorgedragen oft 
niet raetsaem sy, men deselve haer versoeck advoyeerde ende de gedesti- 
neerde fluyt naer Balabouang (daer men voor seecker houdt niet meer als 
des Ha?‘ing's ladinge sal connen geprocureert werden) naer Coutaringen, 
sijnde een rijsrijcke plaets op Borneo, op de vruntlijcke nooding ende vry- 
willige aenbieding van alle hulpe ende faveur by den coning aldaer ’t voor
leden jaer aen d’onse gedaen, ten voorigen fyne depescheerde, omme alsoo 
op d’een ende d’ander plaetse van rijs gedient te moogen werden, ende by 
wege van dien de dreygende onheylen van hongersnoodt tijdtlijck te voor- 
comen.

Den Raet is van eenparich advys, dat men gemelte rheeders hun versoeck 
toestaen ende de fluyt Amsterveen naer Coutaringen, met sooveel dienstich 
cargasoen, als tot procure van desselffs ladinge vermogen sullen byeen te 
brengen, metten aldereersten affvaerdigen ende de geprojecteerde beseyn- 
dinge in voorgaende resolutie naer Bima ofte Macasser, om rijs, daermede 
alsnoch excuseren sal.

Item is mede goetgevonden, dat men tot bevoorderinge van den peper
handel op de Westcuste van Sumatra ’t jacht Beverwijck> jegenwoordich 
onder anderen de wacht voor Bjmtarn,h ouden de, op ’t spoedichste opont
bieden, ende met een gesorteert cargasoen deden, sooveel men in de presente 
constitutie sal connen byeenbrengen, naer Oulaccan ende Indrapura in den 
peperhandel metten eersten gebruycken sal.

Voorders alsoo Jan van Hasel, licentmeester ende voorstaender van de 
vreemdelingen deses rijcx, anno 1625, vermits d’affroyingevant Nieuwe Marct- 
veldt, seeckere erve ende huysinge, hem ter somme van 400 realen van 8en 
gecost hebbende, heeft moeten cederen ende afstaen, sonder daervooren tot 
noch toe eenich soulageabel verset genooten te hebben, is mede goetgevonden 
dat men gemelten van Hasel op sijn versoeck van recompense ten reguarde 
voorsz. toeleggen sal de somme van 250 realen van 8en, welcke hem op sijn 
reeckeninge goetgedaen ende tot laste van stadtsreeckeninge gebracht sal 
werden, blyvende daermede sijn gemelte pretentie ten vollen gerecompen- 
seert ende voldaen.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan
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PlETERSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMEN JEREMIAS DE MEESTER endejACOB 
VAN DOORESLAER, secretarius.

Ü,

Maendach 27 Marty 1628. Aengesien ons jegenwoordich, vermits den 
schaersen toevoer van rijs uyt des Matarams landt, mitsgaders by ’t langer 
retardement der ontbodene subsidien van Siam als wel verhoopt was, sober 

rijs geprovideert vinden, werdt by den E. heer Generael den Raedt voor
gedragen, of het, omme den presenten schaersen voorraedt tot tijdtlijcke 
voorcominge der dreygende onheylen van hongersnoodt wat te extenderen 
ende te recken, niet geraden sy, dat men de uytdeelinge van ’t maentlijck 
rijsrantsoen, soo aen ’t garnisoen, ambachtsvolck, gevangenen, als lijffeigenen 
van de Compagnie, van 40®, welcke yder hooft voor hooft maentlijck ge
noten hebben, op 30 ® besneed, ofte aen degene die ’t liever mochten 
hebben, in plaetse van geseyde quantite rijs f reael maentlijck uytreycte, soo- 
lange dese schaersheyt duyrt, ende middelertijdt verwachte wat ontset van 
buyten incomen sal.

Den Raedt, op d’emportantievan de saecke serieuselijck geledt hebbende, 
is van eenparich advijs ende arresteert dienvolgende, dat men conform syne 
E. propositie, d’uytdelinge van de geseyde quantite rijs, ofte uytreyckinge van 
\ reael inplaetse van dien, tot naerder ontset, metten eersten zal laten effect 
sorteren.

Item werdt by syne E. den Raet in beden eken gegeven, wat schepen oft 
jachten men naer Siam depescheren sal, tot inneminge ende overvoer van de 
herttevellen ende sapanhoudt, welcke aldaer voor Japan, achtervolgende de 
voorleden jaers ordre, [sijn] opgecocht ende gereedt leggen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS ÜE MEESTER ende JACOB 
VAN Dooreslaer, secretarius.
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Dingsdach 4en April 1628. Alzoo jegenwoordich de motiven en redenen ten 

dele gaen cesseren, daerop voor desen de naerder besettinge van Bantham’s 
rheede met 4 a 5 stucx soo schepen als jachten, boven ordonnary, voorge
nomen ende in ’twerek gestelt is geweest, te weten: eensdeels omme by wege 
vandien de Bamtammers, welcke ons dagelijcx, soo te water, als te lande, 
onder d’oogen quamen braveren ende infesteren, in ontsach te houden, ende 
van hier te diverteren, gelijck mede, omdat het niet schynen zoude men den 
peperhandel tot Bantam abandonneerde ende de voordelen van dien aen 
d’Engelsen t’eenemael cedeerde, werdt oversulex by den E. heer Generael 
den Raet voorgedragen, off niet geraden ende dienstich sy, men de besettinge 
van.Bantams rheede weder op den ouden voedt met twee stucx schepen
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alleen vervolchde, ende de resterende alt’samen, tsy dan gelijckelijck, ofte 
successive, van daer opontboodt ende weder herwaerts liet comen, temeer, 
alsoo men verstaedt veele impotente endesiecken over deselve te wesen, ende 
noch dagelijcks meer in te vallen, invoegen dat alhier met de toeseyndinge 
van vervarschinge ende provisie van water gestadich geincommodeert ende 
gheempescheertblyven, behalven dat de schepen, ende principalijck ’t volck, 
daervan jegenwoordich schaers versien zijn, op emportante aenstaende be- 
seyndingen, soo naer Choromandel, Aracan, de Westcust van Sumatra, Siam, 
Teyouhan, als Japan, noodich van doen sullen hebben.

Waerop met eenparige stemmen goetgevonden is, dat men, om redenen 
in syne E. propesitie vermeit, de wacht voor Bantam weder op den ouden 
voet vervolgen, ende de resterende schepen als jachten successive vandaer 
weder opontbieden zal.

Item alsoo by d’overhooffden onser wachthoudende schepen voor Bantam 
geadviseert werdt, hoe den Chineesen by ’sconing’s verboth soude geinter- 
diceert sijn meer aen ons boort te coomen, ende dat alleen vier avijff geapos- 
teerde Bantammers, onder pretecxt van vervarsingh te brengen, daertoe 
licentie hebben, ongetwijffelt omme de gelegentheyt onser schepen ende 
occasie van voordel op ons aff te sien, ende voorts uytd’onse te trecken sulcx 
als haer advantagieus ende voordelich soude moogen wesen, daer integen
deel van haer niet anders connen vernemen als selffs willen dat wy mogen 
weten, is mede goetgevonden d’onse voor Bantam aen teschryven, soo haest 
gemelte geaposteerde weder aen boordt verschynen, dat deselve alt’samen in 
goede verseeckeringe nemen, ende ter eerster gelegentheyt wel geslooten 
herwaerts zullen zeynden, omme te sien, wat by naerder examinatie ende 
ondersoeck uyt deselve t’onsen voordele sullen connen trecken.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMËN, JEREMIAS DE MEESTER ende JACOB 
van DOORESLAER, secretarius.

I

)

I

>' Vrydach 7 April 1628. Door order van den E. heer Gouverneur Generael 
den commandeur ende subalterne overhooffden van de vloote, uyt het vaer- 
water by Zuyden Malacca den 3cn deser alhier ingekeert, beroepen zijnde, 
omme van hun wedervaren ende resconter op ’t gemelt exploict aen zijne E. 
ende den Raedt rapport te doen, hebben deselve verclaert hoe de Portugiesen 
van Mallacca dit jaer een extraordinary stercke macht, soo van fregatten, 
fusten, sgelias als ander minder vaertuych, wel tot 60 stucx in getale, alt’ 
samen welgemandt, op d’advantagieuste plaetsen in gemelte vaerwater uyt- 
geset hadden, omme bywege vandien hare comende navetten van Japan ende 
Maccauw tegen onse wachthoudende vloote aldaer te protegeren ende in
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> ;goede verseeckering binnen Malacca te convoyeren, sulcx dat haer, vermits 
gemelte onverwachte vigoreuse uytrustinge, omme selffs geen disaster te 
incurreren, nae den eysch ende oorboir, gelijck in voorgaende exploicten wel 
geschiedt is, niet hebben connen separeren ende verdelen, daerdoor ge
beurt is, de navetten alt’samen behouden in Malacca sijn comen te arriveren, 
sonder dat op deselve eenige advantagie te halen sy geweest.

Op welck rapport ende verclaringesyne E. gemelten commandeur ende by- 
gevoechde voorder hun advijs gevoirdert hebbende, wat macht tot hervattinge 
van den tocht by Noorden Malacca, om op de comende navetten van Goa, St. 
Thome, Negapatuan ende andere vyanden plaetsen te passen, van noode soude 
sijn, hebben geantwoordt hunnes ooirdels daertoe ten minsten ses cloecke 
welbeseylde, gemande ende gearmeerde jachten souden gerequireert werden.

Waerop een provisionelen overslach van de presente navale macht ende 
volck alhier ter rheede gemaect sijnde, goetgevonden is, de saecke in be
deneken te nemen, omme te sien, wat men tot meesten affbreuck van den 
vyandt in de presente schaersheyt van volck tot besettinge van voorsz. vaer- 
water by Noorden [Malacca] vermogen sal uyt te setten ende te wege te 
brengen.

Item is mede goetgevonden, dat men ’t jacht Medenblick in den peper
handel naer de Westcuste van Sumatra gebruycken, ende ’t selve met soo- 
danigen cargasoen als tot desselfs affladingenoodich zy, ende nae de presente 
constitutie alhier vermogen sullen byeen te brengen, metten eersten derwaerts 
afifvaerdigen sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER ende JA- 
COB VAN Dooreslaer, secretarius.
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Maendach 17 Aprilis anno 1628. Alsoo d’onse in Jamby by hare jongste 
serieuselijck versocht hebben, haer ’t fregadt den Muys op ’t spoedichst moch- 
te toegesonden werden* omme tot nootwendige diensten op de riviere aldaer 
te gebruycken, ende alsoo ’t jacht den Hasewindt, voordesen derwaerts ge- 
projecteert, insuffisances ende swackheyts halven eerstdaechs aen den wal 
sal dienen geleydt te werden.I ' Item dat ’t jacht de Hazey sijnde (gelijck voordesen gebleecken is) van dien- 
stich gebruyck op gemelte riviere, naer de Westcust Sumatra gedesti-
neert is te gaen omme zijn ladingh in rijs te procureren, ’t welck in de pre
sente schaersheyt geensins voorby mogen, is op ’t voordragen van den E. heer 
Generael eenstemmich goetgevonden, dat men gemelte fregat op ’tspoedich- 
ste met de noodige advysen derwaerts affvaerdigen zal.

Item is mede goetgevonden, dat men ’t schip de Vrede naer Siam seynden
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zal, omme ’t geprocureerde Japansche cargasoen aldaer in te nemen, ben ef
fens sooveel rijs als daerenboven gevoechlijck sal connen bergen, met voor- 
der ordre, omme en passant Teyouhan, welcke in de jegenwoordige turbu
lente constitutie wegen den rover Icquan by mancquement van toevoer uyt 
China om rijs seer benoodicht is, aen te doen, d’inhebbende rijslast aldaer te 
lossen ende met de hertevellen voorts naer Firando te loopen.

Voorders alhoewel eenige maenden herwaerts by ons tegen die van Bantam 
niet feytelijxgeattenteert, maerhaer den liberenin- ende uytvaert toegestaen 
ende gedoocht is geweest, ende men desniettegenstaende gewaer werdt hoe 
deselvemetontveyligen onser stroomen endebosschen, mitsgaders met stroo- 
perye, moorderye ende gevanckelijcke weghvoeringe onser ingesetenen ende 
derselver slaven, daer die becomen connen, dagelijcx voortvaren, draecht syne 
E. den Raedt mede voor off niet raetsaem zy, omme die van Bantam van ge- 
lijcken sooveel mogelijck affbreuck te doen, dat men eenige bequamejachten, 
geassisteert met 3 a 4 welbeseylde tingans', uytsette, met ordre omme die 
van Lampon, een plaets op d’overcust van Sumatra gelegen, de vaert op Ban
tam, welcke sy met rijs ende andere provisien derwaerts in groote freqeuntie 
houden, aff te snyden, derselver vaertuych aen te halen ende in goede ver- 
seeckeringe herwaerts aen te brengen, ’twelck die van Bantam door ’tmissen 
van den dagelijckschen toevoer niet weynich benauwen ende ons alhier in de 
presente schaersheyt van rijs eenichsints soude connen soulagieren ende 
styven, ende soo men sulcx goedtvindt, wat vaertuych men daertoe ge- 
bruycken zal.

Den Raedt, sich conformerende met syne E. propositie, is van eenparich 
advijs, dat men die van Lampon de vaert op Bantam sooveel mogelijck sal 
trachten aff te snyden, ende dat men daertoe gebruycken sal ’t jacht Arne- 
muyden, mitsgaders de fregatten Cleen Hoope ende \Clee?i\ Arnemuyden, geas
sisteert met vier wel beseylde tingans, alt’samen na behooren gemandt, ge- 
armeert ende voor den tijt van 14 dagen gevictualieert^

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTONïO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER ende JACOB 
VAN DOORESLAER, secretarius.
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Woensdach 26en Aprilis anno 1628. Achtervolgende ’t arrest van den 17en 

deser was goetgevonden, dat men ’tschip de Vrede naer Siam, tot inneminge 
ende overvoer van de geprocureerde hertevellen voor Japan, gebruycken 
soude, ende alsoo ’t selve jegenwoordich seylreet is omme metten’ eersten 
derwaerts te moogen vertrecken, werdt by den E. heer Generael den Raedt 
voorgedragen, oft raedtsaem zy, met de beseyndinge van gemelte schip voort 
te varen, dan off het om naervolgende redenen geradender sy de geinten-
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deerde reyse te schorten, te weten, omdat van Siam de verwachte advy- 
sen, gelijck mede van Japan, daer te beduchten’staet d’onse wellicht eenige 
becommering ofte arrest beloopen mochten hebben, noch niet verschenen 
zijn, ende oversulcx van d’een ende d’anders constitutie geen seeckere ken- 
nisse hebben, waernaer ons in de beseyndinge derrewaerts te reguleeren, 
daerbeneffens dat de langh verwachte schenckagie voor den coning van Siam, 
wekkers tardance men van jaer tot jaer, om hare Majesteyts verlangen wat 
te vrede te stellen, op soobere pretexten heeft moeten excuseren, van Neder- 
lant noch niet becomen hebben, ende oversulx niet geraden zy, omme geene 
vorder diffiance by hareMajesteyt teincurreren, sonder deselve daer opnieuws 
te verschynen.

Item dat het in de jegenwoordige constitutie van saecken, nu soo sober 
van varend volck versien sijn, niet wel sonder grooteincommodatie van andere 
emportante diensten geschieden can gemelte beseyndinge voortsortere, al- 
soo Teyouhan ’t voorleden mousson, by ’t onverwacht inconvenient van 
misdryven als andersints, van alle zijn vaertuych ontbloot, met een goede 
macht van hier, soo tegen den roover Icquan, welcke Compagnie’s handel 
aldaer niet weynich incommodeert ende infructueus maect, gelijck mede 
tegen de compste der Spangiaerden van Manilha (gelijck de geruchten gaen) 
sal dienen gesecundeert te werden.

Item dat men genoodtsaect is, in de presente schaersheyt naer verscheyden 
quartieren tot opsamelinge van rijs teseynden, soo ommeBattavia, als andere 
landen, daer de Compagnie de jurisdictie ende ’t besidt heeft, de mont op te 
houden ende voor hongersnoodt te preserveren, behalven dat men noch naer 
Bantam ende den Mataram, daer men verstaetgroote preparaten ten oirlooge 
gemaect werden, ende onder pretext van het op Bantam (volgens ’t gemene 
seggen)gemundt te hebben, Battavia wel gelden mocht, sal dienen om te sien, 
ende oversulcx niet geraden zy, ons alhier van meer schepen ende volck, als 
den hoochdringenden noodt vereyscht, tot naerder ontsedt t’ontblooten.

Den Raedt, op d’emportantie van de saecken serieuselijck geledt hebbende, 
is van eenparich advijs, dat men om redenen in syne E. propositie vermeldt, 
de beseyndinge van ’t schip de Vrede naer Siam ende Japan surcheren zal.

Om welcke voorverhaelde consideratien den Raedt van gelijcken tot de 
besettinge van ’t vaerwater by Noorden Malacca, den 7en deses in bedeneken 
gegeven alsnoch niet heeft connen resolveren, maer goetgevonden ’t finale 
arrest daerop tot d’incompste van ’t verwachte ontsedt van andere quar
tieren, gelijck mede van Nederlandt, te trayneren.

Actum in 'tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMÏAS DE MEESTER ende JACOB 
VAN Dooreslaer, secretarius.
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Woensdach 3en May 1628. By resolutie van den 150n February passato 
was onder anderen den Raedt in bedeneken gegeven, off men oock den tol 
van 10 per cento op d'incomende boom- ende thuynvruchten sonder eenich 
prejuditiabel gevolch noch wat soude mogen verhoogen, welcke poinct, als- 
nu geresumeert zijnde, is daerop met eenparige advysen geresolveert, dat 
men op gemelte vruchten, gelijck mede op eenich beestiael ende pluym- 
gediert, van buyten incomende, conform de volgende specificatie, den tol 
van 10 tot 20 per cento verhoogen zal, te weten :

Boom- ende tuynvruchten van Java endeSumatra: swarte ende witte suyc- 
ker, suyckerriedt, tamarinde, bananes, lancen, mangestans, orangienappelen, 
limoenen, coquesnooten, durioens, iniames, ananassen, jaeques, rambottans, 
toeback, comcommers, chiery ende pynangh, meloenen, pompoenen, cala- 
bassen, druyven, lacquas, groene gember, atchaer, mostert, coriander- ende 
fenckelsaeden, cubebe, cumijn, cardamonum, amphion.

Beestiael: harten, boeken.
Pluymgediert: hoenders, enden, gansen, paeuwen.
De motiven ende redenen welcke den Raedt hiertoe doen inclineren ende 

resolveren sijn twederleye, namentlijck: d’eene ten aensien van denMataram 
ende Bantam, ende d’ander ten aensien van Battavia selffs.

Wat d'eerste belangt, omdat de Javaensche handelaers, ons porte frequen
terende, de menudentien ende snuysteryen, welcke hier inbrengen, soo in 
den Mataram als Bantam te geringen pryse incoopen, ende alhier tot seer ■ 
hoogen waerdye uytventen; daerby gevoecht, dat onse borgers ende ingese- 
tenen ind’omleggendeplaetsen van Java, daersegaen handelen, soo in ’tstuck 
van den tol voor incomen ende uytgaen, gelijck mede metextorsie van schenc- 
kaedien, als andersints, overal buyten proportie geschadt ende geschooren 
werden, in voegen dat in plaetsen onder des Matarams gebiedt voor den rijs 
cent per cento, ende tot Bantam voor de 100 sacquen peper de somme van 
63 realen van 8en voor tol betaelt moet werden, 't welck voordesen maer acht

=
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ten hondert placht te wesen.
Ende wat aengaet Battavia, omdat men voorneemt by culture ende be- 

quaemmaecking van onse eygen omleggende landen de voortteelingh ende 
aenplantingh der voorverhaelde clenicheden, welcke hier by de Javaensche 
handelaers ingebracht werden, selffs te voorderen ende voort te setten, in 
voegen dat offschoon den toevoer van buyten by gemelte verhooging quame 
te vertragen, ofte t’eenemael op te houden, men evenwel dezelve buyten in- 
commodatie ende ongerief sal connen derven, ende daerenboven de groote 
sommen, welcke daervoor uytgegeven werden, tot styving ende verstereking 

eygen ingesetenen in behouden; ofte soo desniettegenstaende conti-onser
nueren ons met hare waren te besoecken, staen daerby de incomsten sooveel
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gestijft, ende dienvolgende de Generale Compagnie in d’excéssive las-meer
ten, welcke zy by mancquement van eenich ander soulageabel expedient tot 
maintenue ende noodtwendich sustentement van stadts publijcque wercken
ende ommeslach alsnoch te supporteren heeft, gesoulagieert te werden, te 
meer, alsoo de reeckening van stadts lening van den beginne der fundatie 
deser republijcque tot op dato alreede ten achteren staedt de somme van 
ƒ 190.693 — 0 — 14 uytwysende de volgende specificatie, te weten:

Tsedert 20en May tot 9en Augusti 1621 ten be
hoeve van de stadt uyt Compagnie’s middelen ver-
schooten....................................................................

Tsedert 9“ Augusti 1621 tot primo December
daeraenvolgende verschooten................................

Tsedert primo December 1621 tot primo Meert
anno 1622 verschooten...............................................

Tsedert primo Meert 1622 tot ultimo November
daeraenvolgende.........................................................

Tsedert primo December 1622 tot ultimo Meert
1623 verschooten....................................................

Tsedert primo April 1623 tot ultimo November
daeraenvolgende....................................................

Tsedert primo Decenber 1623 tot ultimo Novem
ber anno 1624 .........................................................

3
3

è 9.697— 16— 2/

1 7.341— 4—2

12.495— 18— 2

15.037 — 10»

920— 11

1.358 — 5— 8>

8.860— 19— 8
Tsedert primo December 1624 tot ultimo Novem

ber 1625 ....................................................................
In de jaren 1623 ende 24 meer verschooten als

gecollecteert is geweest..........................................
Tsedert primo December 1625 tot ultimo Octo-

ber anno 1626 verschooten.....................................
Tsedert primo November 1626 tot ultimo Octo- 

beranno 1627 verschooten, namentlijck:
Ten behoeve van de stadt, zoo binnen als buyten > 
Aen ’t Stadthuys meer verschooten als de collecte

bedroech .....................
Aen de nieuwe kerck

6.511— 8—8

25.681 — 7

22.140— 7— 10

i
ï 28.135— 8—8

31.524— 7—8 
9.481— 1— 4

»

Somma....................................................................
Nota dat in de jaren 1621 en 1622 by vrywillige 

collecte geïnt is Realen 6748-g-, ’t welck op d’incom- 
sten goetgedaen is.....................................................

Rest.........................................................................

ƒ 179.186— 6l

r
» 17.034— 9

ƒ 162.151 — 17

.
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Transport . . ƒ 162.151 — 17
Noch tsedert primo November 1627 tot primo 

Mey 1628 verschooten................................................. » 28.541 — 3 — 14
Somma
Voordersis mede goetgevonden, alsoo den tijt van beseyndingenaerTeyou- 

han verschenen is, dat men de jachten Erasinus, Domburch ende den Haen 
voornemen sal te prepareren, omme, gereedt zijnde, met de noodigeadvysen 
ende provisien derwaerts met ten eersten vooruyt affgevaerdicht te werden.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER ende JACOB 
VAN DOORESLAER, secretarius.

ƒ 190.693 — 0 — 14

Woonsdach 17en May anno 1628. By resolutie van den 3L'n deser goetge- 
vonden sijnde, dat men de jachten Erasinus, Domburch ende den Haen pre
pareren soude, omme met de noodige advysen ende provisien vooruyt naer 
Teyouhan te gaen, wert by den E. heer Generael den Raedt voorgedragen, 
alsoo de tijt voorhanden is, dat gemelte beseyndinge voortganck sortere, wat 
persoon men ’t oppergebiedt geduerende ’t voyagie tot in Teyouhan toe, 
over desel ve bevelen sal. Waerop, naer gemaecten o verslach van de presente 
Compagnies diennaers alhier ter rhede, met eenparige stemmen goetgevon- 
den is, dat men den coopman Jan Hertmans daertoe committeren zal.

Item alsoo by affsterven, deportement, gelijck mede byafflegging van sche
pen, als jachten, noodich zy, eenige veranderinge onder de schippers, zoo 
hier als rheede voor Bantam, gedaen werden, is op ’t voordragen van den E. 
heer Generael mede eenstemmich goedtgevonden dat Jan Jansz. Cock^rhet 
de Nieuwe Galias voor schipper in ’t landt gecomen, ende tegenwooidich 
daervoor op ’t schip Zierickzee bescheyden, op ’t jacht Slooten, item Dirck 
Bouwens van den Witten Beer op ’t jacht Batavia, item Cristiaen Willemsz. 
van den Hasewindt op den Witten Beer, item Frans Loncken van den Haen 
op Cleen Ileusden, ende Jacob Jansz. Noordeloos van Cleen Heusden in des- 
selfls plaets op den Haen sullen overgaen, omme ’t schipperampt daerop re- 
spective te bedienen ende waer te nemen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTIIONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER ende JACOB 
VAN DOORESLAER, secretarius.
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Saterdach 20cn May 1628. Alsoo men by inspectie van de boecken ende 

reec[keninghen] met ’t jacht Purmereynde van Banda onlangs becomen, ver
heeft hoe d’ongelden anno 1627 aldaer over alle d’eylanden gedaen,nomen

d’overwinst in de negotie, mitsgaders d’incompsten der landen als andersints
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ter somme van / 70.000 comen te excederen, ’t welck een al tegrooten, ende 
onredel[ijcke] disproportie sijnde ten reguarde van voorgaende Gouverneurs, 
welcke 20, 30, jae ƒ 40.000 overwinst in reeckening gebracht hebben, is op ’t 
voordragen van den E. heer Generael eenstemmich goetgevonden, dat men by 
provisie gemelte reeckeninghen in de generale boecken intrecken, doch even
wel speciale commissarissen nomineren ende aucthoriseren sal, voor welcke 
den Gouverneur Vlack ’t sijnder comste alhier uyt Banda in September aen- 
staende, mitsgaders Jacob Schram, welcke ’t pres[iden]ts ampt over gemelte 
eylanden geduerende voorsz. Gouvern[eur]s detentie op Ceram provisione- 
lijck waergenomen heeft, deselve by naerder examinatie ende confrontatie 
met des voorleden jaers boeucken zullen hebben te verantwoorden.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER ende J. 
van DooreslAER, secretarius.

i
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\ Dingsdach 23en May 1628. Alsoo men eenige dagen herwaerts wat irre- 
solut is geweest, omme ’t schip de Vrede naer Siam aff te vaerdigen, der- 
waerts het by arrest van den 17en April laestleden gedestineert was te gaen, 
tot inneminge ende vervoer van gecontracteerde hertevellen ende sapan voor 
Japan, eensdeels vermits om verscheyden apparente redenen bevreest waren 
onse schepen in Japan eenich arrest ofte becommeringe mochten beloopen 

ƒ>2 H S hebben, anderdeels, vermits het retardement van ’t schip dej Cameel van Siam,
derwaerts het den 23en July des verleden jaers om rijs gesonden, ende tot 
noch toe niet ingekeert is, doch principalijck omdat niet geerne eenige sche
pen vruchteloos versonden souden hebben, dewijl deselve noodich van doen 
sijn, nae verscheyden plaetsen tot procure van rijs te gebruycken.

Dan alsoo men bij rapport der overhooffden van de joncke Orangien, op 
gisteren alhier van Teyouhan gearriveert, verstaen heeft hoe by haer ’t schip 
de Cameel, comende van Siam, 10 a 11 dagen geleden in de Strate van Pa- 
limb&n versproocken was, ende alle uren te verschynen staet; Item datter 
volgens d’advysen van Nieyenroode,.met gemelte joncke becomen, aen de 
gevreesde arresten ende becommeringe onser schepen niet met allen sy, 
werdt by den E. heer Generael den Raedt voorgedragen off niet raetsaem 
zy dat men gemelte schip op ’t spoedichste naer Siam affvaerdige omme de 
hertevellen ende sapan, byaldien noch onvercocht ende in onse handen sijn, 
in te nemen ende soo spoedich als doenlijck daermede naer Japan te loo- 
pen, met voorder ordre aen den coopman in Siam, dat daerinne 25 a 30 las
ten rijs schepe, om en passant Teyouhan, weer ende wint sulcx toelatende, 
ende sonder verachteringe van ’t Japansch voyagie connende geschieden, 
aen te doen ende deselve tot provisie van 't fort ende ommeslach aldaer te
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:lossen, alsoo by mancqument van toevoer uyt China, wegen de roovers, daer- 
van schaers geprovideert zijn, ende wy haer daervan de requisite subsidie 
niet vermogen te beschicken. Ofte byaldien de hertevellen, volgens ordre 
voordesen naer Siam gegeven, aen de Japaners overgelaten waren, insulcken 
gevalle gemelte schip met rijs voor Batavia aff te laden, ende ons ’t selve ter 
eerster gelegentheyt weder toe te seynden.

Den Raedt, de saecke serieuselijck overwogen hebbende, is van eenparich 
advijs, dat men, conform syne E. propositie, met de beseyndinge van ’t schip 
de Vrede naer Siam op ’t spoedichste voortvaren sal.

Actum int Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteekent: Jan 
PlETËRSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER endej. 
VAN DOORESLAER, secretarius.

i
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Woensdach 24en Maey 1628. Alsoo noodich zy, om de timmeringendeaen- 
bouw deser stede aen de Westsyde van de groote riviere, daer se noch meest 
woest ende geheel open lecht, te voorderen, deselve, gelijck aen de Oostzyde, 
met een aerden wal ende gracht beslooten ende omcingelt werde, ende het, 
vermits den presenten dooden tijt ende slappe neringe, nietraetsaem sy, de 
dispensen ende ongelden daertoe noodich uyt de borgerie ende ingesetenen 
alhier, bywege van extraordinary contributie, gelijck voordesen, te fourneren, 
noch te oock uyt Compagnie’s middelen op stadts leninge, welcke Psedert 
20en Maey 1621 tot primo Maey 1628 ter somme van f 190.693 — 0 — 14 
ten achteren staedt, te verschieten, werdt by den E. heer Generael den Raedt 
voorgedragen, om evenwel ’t goede werck naer de presente constitutie soo- 
veel mogelijck te voorderen ende voort tesetten, mitsgaders de stadt van dien 
cant tegen hostile attentaten ende incursien eenichsints te verseeckeren, oft 
niet raetsaem zy, dat men vooreerst voorname tot beter oportuniteyt ende 
middel een gracht van ses roeden wijdt ende anderhalff vadem diep, sonder 
aerden wal, beginnende van de seecandt aff tot aen de reduyte genaempt 
Seelandt, sijnde in de lengde omtrent . . . . 1) roeden, ende de penningen 
daertoe noodich uyt d’incompsten verstreckte. omme alsoo noch eenichzins 
leven onder d’onvermogenen ende arme gemeente, ende haer dienvolgende 
buyten clachte te houden.

Den Raedt, gemoveert door de goede insichten in zyne E. propositie, is 
van eenparich advijs, dat men een gracht in voorverhaelder forme, sonder 
aerden wal, aen de Westsyde van de groote rivier voornemen ende d’ongelden 
daertoe uyt Compagnie’s middelen verstrecken zal.

Voorders alsoo den kerckenraedt alhier versocht heeft, met exemptie van 
den 10on penning, spruytende over coop van seeckere erve om een aelmose-
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niers huys op te bouwen, gelijck mede met subsidie van spijckers tot voorsz. 
gebouw noodich, mochten gebeneficieert werden, is mede op zyne E. 
dragen eenstemmich goetgevonden, dat men haer van den thienden penning 
eximeren, doch met de versochte spijckers onder redelijcke satisfactie accom
moderen ende gerieven sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER endej. 
VAN DOORESLAER, secretarius. j

662

voor-

Vrydach 26en May anno 1628. De tijdt by resolutie van den 27en February 
1624 tot de jaerlijcksche vernieuwinge van ’t Collegie van Schepenen geap- 
proprieert, verschenen, mitsgaders aen den E. heer Generael (achtervolgende 
d’ordonnantie daerop geraemt) by den pres[iden]t uyt name van gemelte 
Collegie tweedobbel getal van persoonen, zoo uyt supposten van ’t Casteel, 
als borgerye deser stede, schrifftelijck geexhibeertsijnde, is eenstemmich goet
gevonden, dat men de jegenwoordige schepenen, nae voorgaende ontslaginge 
van haren dienst, altsamen bedancken ende uyt deselve, tot d’aenstaende 
jaers bedieninge, weder eligeren ende committeren sal de naervolgende, te 
weten: HansPutmans, president, Hans van der Voort, supposten; Heyndrick 
Lievens, capiteyn van der borgerlijcque wacht, Gomaris van Staen, borgers.

Item dat men haer uyt de geexhibeerde persoonen, tot supplement van 
’t competente getal, voorts byvoegen sal de naervolgende, te weten: Michiel 
Ham, oppercoopman, suppost; Dirck Jemming, Marten Putger, borgers.

Item alsoo ’t nu, achtervolgende de geraemde ordre, jarich is, dat de oude 
weesmeesters haren tijdt uytgedient hebbende, derselffder Collegie mede te 
vernieuwen staet, is goetgevonden, dat men van d’oude weesmeesters de 
naervolgende haere.n tijdt voor noch een jaer prolongeren zal, te weten: Bar- 
tholomeus Kunst, president; Mr Andries Dure^s, Hans Boone.

Item dat men haer voorts byvoegen zal den persoon van Daniël de Buc- 
quoy, oppercoopman.

3

\

Ende alsoo ’t Collegie van den acht[baren] Raedt van Justitie by d’electie 
van Michiel Ham tot schepen van een raetspersoon staet verswact te werden, 
is mede goetgevonden, in desselffs plaetse te surrogeren den persoon 
Cornelis Teunisz. Drent, afgaenden schepen.

Item alsoo by deportement van Ermbout Jacobsz., ’t lieutenants ampt 
der borgerlijcke wacht deser stede eenigen tijt gevaceert heeft, ende 

noodich zy, tot assistentie van den cap[itey]n en de bevorderinge van de 
voorvallende saecken, een bequaem ende 
mitteert ende gesurrogeert werde, is mede goetgevonden, dat men den per
soon

van

van

persoon daertoe gecom-ervaren

van Gomarius van Staen, in ’t landt gecomen met schip Mauritius, de
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jongste reyse, in qualité van luytenant, jegenwoordich borger deser stede, 
daertoe committeren ende aucthoriseren sal.

Item is mede goetgevonden, d’electie van ouderling ende diaecken, by 
den kerekenraedt alhier gedaen, naedat alvooren aen zyne E. by monde 
verthoont hadden wat persoonen projecteerden, t’approberen ende toe te 
stemmen, te weten de persoon van Jacob de Harde tot ouderling; Bartholo- 
meus Kunst tot diaecken.

Voerders, alsoo destadt tot noch toe van eenich particulier incomen destituyt 
is gebleven, daeraen d’ongelden van dagelijcksche reparatie van bruggen, 
wachthuysen ende andere publijeke menudentien gevonden connen werden, 
is mede op ’t voordragen by den baljouw ende pres[iden]t van schepenen 
uyt name van ’t Collegie goetgevonden, omme de Compagnie, welcke de 
lasten van stadtswereken almeest te supporteren heeft, eenichsints te soula- 
gieren, ende de stadt selffs eenich expedient ende middel te doen hebben, 
daeruyt de dispensen der voorverhaelde clenicheden vervallen mochten, dat 
men van de Spaensche ende Fransche wynen, welcke alhier uitgetapt ende 
gevent werden, een accijs van 25 realen van achten per legger boven ’s heeren 
gerechtich[ey]t heffen, ende de stadt daermede benefitieren sal.

Wyders alsoo de navale macht in Teyouhan, soo met de jongst geson- 
dene, als van outs daer sijnde, te samen niet bastant is omme tot openinge 
ende verseeckeringe van den Chineschen handel tegen de vigoreuse macht 
van de rovers, welcke de gantsche cust van China infesteren ende onveyl 
houden, yets ten principalen te connen verrichten, gheeft zyne E. den Raedt 
te bedeneken, oft niet raetsaem sy, dat men noch eenige defensible ende be- 
quame jachten derwaerts uytsette, omme ’t redres meteen aensienlijekeende 
bastante macht byderhandt te moogen nemen, ende na wensch uyt te voe
ren, off dat het geradender zy, men het met de alrede gesondene aenzie, 
welcke sufficant geoirdelt werdt om alles, soo ’t daer jegenwoordich is, in 
staedt te houden, ende dat men liever eenige welbeseylde ende bequame 
jachten tot besettinge van d’avantagieuste plaets in ’t vaerwater by Noorden 
Malacca, ’twelck nu den rechten tijdt is, op de Portugiesche navetten, van 
Goa,/Cotchin, St. Thomé ende andere plaetsen derwaerts comende, toerus- 
tede', omme te zien, off men oock by wege van prinsen eenich sustent tot 
soulagiement van Compagnie’s excessive lasten in de jegenwoordigesoobere 
conjuncture van handel sal connen becomen.

Item wat bequame middelen men, soo tot restauratie van Compagnie’s repu
tatie ende achtbaerheyt, ten reguarde van de affronten, extorsien ende vexa- 
tien, door de Moorsche Gouverneurs in Masilipatnam d’onse aengedaen, gelijck 
mede tot redres van den monopolischen handel aldaer noch dagelijexin swang 
gaende, sal dienen ende vermogen byderhant te nemen ende uyt te voeren,

4
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ten meesten dienste van de Generale Compagnie met de‘ Item hoe men
Chineesche zyde, welcke hier noch byderhandt hebben, monterende

dezelve met d’aenstaende retour-
rouwe
420 picoll, sal behooren te handelen, ’tsy 
schepen naer Nederlandt, ofte naer Japan, tot styvinge van den Chineschen

om

handel, te laten gaen.
Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 

PlETERSZ. COEN, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER endej. 
VAN DOORESLAER, secretarius.

Vrydach 2en Juny 1628. Alsoo by seeckere Chinesen, met ’t jacht Texel 
uyt de Molucquen over Amboyna_alhier gecomen, ernstich versocht is, men 
haer wilde laten volgen partye moernagelen, monteerende ongeveer 14 picol, 
welcke sy seggen hun by d’ onse in Amboyna toegestaen sijn mede te voeren, 
waerop ingesien sijnde de prejuditiable ende verachterlijcke consequentien, 
welcke de Generale Compagnie in haeren nagelhandel by ghedoochsaemheyt 

particuliere negotie in de moernagelen sal hebben te lyden, is met een
parige advysen goetgevonden, omme Compagnie’s interest ende schadesoo- 
veel mogelijck te voorcomen, dat men gemelte quantité moernagelen publij- 
ckelijck doen verbranden ende de geintresseerde renvoyeren sal aen degeene 
daervan seggen licentie becomen te hebben, om by deselve hun gurandt te 
soecken.

Item alsoo Bartholomeus Kunst, coopman ende borger deser stede, gere- 
monstreert heeft ten tyde syner residentie in Jambi als opperhooft, anno 
1625, by den coning questie is gemoveert over seeckere joncke, eenige groo- 
ten aldaer toebehoort hebbende, welcke Syne Majesteyt sustin eerde by de 
Nederlandersaengeslagen endegespolieertte wesen, endeoversulcxprompte 
refactie daervan begeerde, ofte dat wy vandaer op te breecken ende de nego
tie t’abandonneren hadden. Totmitigatie van welck hevich opset des conings 
gemelten Kunst van Bat[avi]a advijs becomen hebbende, dat liever denselven 
metdesomme van700 tot 1000 realen toe, doch onder protestatie van onse on- 
schult,soude sien te payen, aleer genootsaeckt wierden vandaer te removeren, 
had hy omme ’t geschenck van soo notabelen somme te excuseren, ende 
evenwelsooveel mogelijckdes conings gealtereerde gemoet ter neder te setten, 
seeckere goude ketting, hem ter somme van 365 realen van 8e" gecost heb
bende aen Syne Majesteyt, die meermalen op deselvige seer keurich 
geweest, geoffereert, niet in coop ofte tot geschenck, meer simpelijck 
daermede ’s conings gratie tot naerder opening van onse onschult in 
saecke te capteren. Welck onschult naermaels claerlijck ontdeckt sijnde, 
distincte reysen, soo voor sijn remotie van daer na Bat[avi]a, gelijck mede 
jongst d^t voor overhooft op de P^limbansche expeditie gebruyckt is geweest,
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om restitutie van dien instantelijckaengehouden, doch niets geobtineert had- 
de, weshalven versocht hem daervoor alhier vergoedinge mochte geschieden. 
Waerop ingesien sijnde hoe d’ oblatie van gemelte ketting aen Syne Majes- 
teyt van Jamby ten dienste van de Generaele Compagnie, ende om deselve 
voor swaerder gevolch te preserveren, geschiet sy, met eenparige stemmen 
goetgevonden is, dat men gemelten Kunst, op afcortinge van de 2000 realen 
van 8en, welck hem uyt Compagnie’s middelen voor seeckeren tijt sijn [ver- 
streckt], de pretense somme vergoeden sal.

Item is mede goetgevonden, dat men aen de soldaten ende’t varende volck, 
item aen de Mardijckers, vvelcke jongst op de moescopers van Bantam, die l'J h 
ons de landen ende bosschen omher onveyl maecken, uytgesonden sijn ge
weest, ende vier tingans van deselve verovert, eenige dootgeslagen ende ge- 
quetst hebben, omme die in ’taenstaende tot soodanige entreprïnsen t’onser 
meerder securance t’animeren, een vereeringe doen sal van 2\ realen van 8Bn, 
hooft voor hooft.

Actum in 't Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, JAECQUES LEFEBVRE, ANTHONIE VAN DlEMEN, JEREMIAS * 
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

H

Maendach 5 Juny 1628. Alsoo de reders van de fluyt Gorcum versocht 
hebben, hun met gemelte fluyt de vaert naer Arracan mochte toegestaen 
werden, om desselffs ladinge, gelijck mede van noch soodanigen vaertuych 
als daer mochten goetvinden te coopen, in rijs te procureren, mits dat alvoo- 
ren de W[est]cust van Sumatra souden mogen aendoen, om hun mede te 
nemen cargasoen in gout te verhandelen ende vandaer voorts na Masilipat- 
nam loopen om ’tgout in yser, taback ende andere dienstighecoopmanschap- 
pen ende waren voor Arracan om te setten; item dat men haer commissie wilde 
verleenen omme onse vyanden ende derselver adherenten vaertuych, soo in 
’tgaen alskeeren, aen te mogen tasten ende allen affbreck doen, wert by den 
E. heer Generael den Raet voorgedragen, dewyle jegenwoordich schaers van 
rijs geprovideert sijn, den toevoer uyt den Mataram’s lant seer traech vervolcht, 
daerop ons in ’t minste niet mogen verlaten, ende de Compagnie soo in ’t 
vervolch van den ordinairi handel, als procure van nootwendige provisie, de 
handen t[e] overvol heeft, off niet dienstich ende geraden sy, omme de Com
pagnie in de bevorderinge van den lastigen provisyhandel eenichsints te so- 
lagieren, gelijck mede dat het alsnoch niet gelegen comt op den vyant uyt 
cruyssen te seynden, dat men gemelte 
d’anderadvoyeerdeendetoestonuNPen Raet, sich conformeerende met syne 
E. propositie, is van eenparich aclvijs, dat men, om redenen in deselve ver
meit, gemelte reders hun versoeck in d’een ende d’ander toestaen sal,

reders hun versoeck in d’een ende
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Item alsoo eenigen tijt herrewarts een merckelijck getal van Bengaelse 
Compagnie’s lijffeygenen, ’t zy dan by achteloosheyt van de hooffden ofte 
subalterne dienaers, over deselve gestelt, ofte eenich ander voorcomelijcke 
incident, hun op de vlucht begeven hebben ende wechgeloopen sijn, is mede 
goetgevonden, om des Compagnie’s schade sooveel mogelijck te praevenie- 

dat men de hooffden, onder welckers opsicht ende auspitie de lijfeygene 
de Compagnie sorteren, soo voor d’alrede wechgeloopene, ofte die noch 

in ’t aenstaende wechloopen mochten, sal aenspreecken ende doen mulctee- 
ren, tensy soo suffisante ende irroprochable redenen t’haerder ontlastinge 
weten in te brengen, daerby men haer vermogens recht ende reden billijck 
sal hebben te excuseren ende vry te houden.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, JAECQUES LEFEBVRE, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

666

ren,
van

Dingsdach 6en Juny 1628. Alsoo de Generale Compagnie aen een vredigen 
ende onbecommerden handel in Teyouhan ende op de custe van China ten 
hoochsten gelegen is, ende de navale macht, soo met de jongst gesondene, 
als outs daer sijnde, tesamen niet bestant is, omme tot openinghe ende ver- 
seeckeringhe van gemelten handel tegen de vigoreuse macht van de rovers, 
welcke de gantschecust van China infesteren ende onveyl houden, yets ten 
principaelste te connen verrichten, maer dat niet verder dienen can als om 
de plaets in staet te houden, wert by den E. heer Generael den Raedt voor
gedragen, dewyle om voorverhaelde redenen hooch noodich sy, de macht 
aldaer noch met eenige defensible ende bequame jachten versterckt werde, 
wat ende hoeveel jachten men, om ’t gewenschte effect daerin te mogen be- 
comen, voor gemelte plaets destineren, gelijck mede wanneer men deselve 
derrewarts affvaerdigen sal.

Den Raedt, op d’emportantie van de saecke serieuselijck geleth hebbende 
ende overslach gemaeckt van de presente navale macht alhier ter reede, vindt 
met eenparighe advysen goet, dat men de jachten Texel, Dienicn, Armuy- 
den, Slooten, Battavia ende Cleen Armuyden daertoe gebruycken, deselve met 
285 coppen varendt volck ende 60 soldaten prorato mannen, behoorlijck ar- 
meren, voor den tijt van negen maenden victualieren ende tegen den 20 
ofte25 deser naer Teyouan despescheren sal, met ordre aen den Gouverneur 
ende Raet aldaer, dat dadelijck op d’aencomste gemelter jachten ten meesten 
dienste ende welstant van de Generale Compagnie by t’samenvoeginghe der- 
selver met de macht, daer sijnde, trachten sullen de rivier ende Teyouhan te 
openen ende met den Combon, Toutock, ofte eenighe grooten, in gespreek 
ende accordt van effectuele opening van handel op d’een of dander plausibile
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conditie sien te comen. Ende byaldien ’t selve alsoo succedeerde, dat dan in 
recompense, ’tsy alleen, ofte by combinatie van eenige conings joncquen, tot 
destructie ende vernielinge van den rover naer uytterste vermogen sullen 
tenderen, doch by sooverre d’opening van handel niet dadelijck volge, maer 
onder d’een off d’ander pretext slepende gehouden ende aen desselffs ge
wenst succes gedespereert werde, dat in sulcken gevalle, om soo costelijck 
ende lastigen vloote niet vruchteloos te houden leggen, twee adrybequaeme 
jachten naer Hoccheo afvaerdigen om te onderstaen off aldaer eenigen han
del te becomen zy, gelijck mede om de joncquen die geseyt werden van- 
daer na Kelang Tangsuy, sijnde des vyants vestplaetse op de Zuidt-Oost- 
hoeckvan Formosa, met alderhande coopmanschappen te tenderen, de vaert 
af tesnyden ende die becomen connen werden, voor goede prinsen aenslaen.
Ende soo daer ten dienste van de Compagnie in d’een of d’ander niet te 
verrichten sy, in sulcken gevalle alsdan voorder om de Noort na de custe van 
Nancquyn daer de rouwe syde valt, tot Corea toe, soo 't nodich sy, te loopen, 
ende by alle gevoechelijckheyt t’onderleggen, wat aldaer op d’een of d’ander 
plaets in den handel sal connen gevordert ende tewege gebracht werden.

Item dat voorts de resterende macht aldaer op d’advantagieuste plaets in 
’t vaerwater van Maccau tusschen Lamo ende Sanchoan ofte daeromtrentop 
’t vyants vaertuych, van Japan jende Manilha na Maccou comende, uyt cruys- /; 
sen seynden, metordre omme,4tot September ofte October aenstaendealdaer 
vertoeft hebbende, na d’expiratie van gemelten tijt voorts na Pulo Timon af 
te comen, om aldaer op de Portugiesche navetten, van Maccauw na Malacca 
gaende, te passen.-*—-

Voorders alsoo ons op den toevoer van rijs uyt des Matarams lant geen- 
sints verlaten mogen, ende eenige tijt herrewaerts soo schaers daervan ge- 
provideert sijn geweest, dat gestaen hebben in termen van hongersnoot te 
vervallen, tenwaere noch eyntelijck door lange tardance eenich ontset van 
Siam becomen hadden, is mede goetgevonden, omme de^dreygende on- 
heylen van hongersnoot sooveel mogelijck te voorcomen( dat mende fluyt;’'”^^-' 
Edam met requisijt cappitael tot samelinge van goede quantité rijs, soo tot 
desselffs, gelijck mede noch een redelijcks schips ladinge, naerfeèrracan metten '(■ 
eersten seynden sal met ordre, byaldien door misluckt gewas, inlantschen 
ooreloch, ofte eenich ander verachterlijck ende schadelijck inconvenient, al
daer geen rijs te becomen sy, in sulcken gevalle naer Orixiaen de [custe van] 
Gingely te loopen, ahvaer het, na men verstaet, aen d’opsamelinge van goede 
quantité rijs niet ontbreecken sal.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, JACQUES L.EFEBVRE, AnTHONI VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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Donderdach 8 Juny anno 1628. Alsoo ons sommighe vryborgers, van 
Solor hier gekeert, verscheyde assingnatien, hun by de overhooffden aldaer 
op Tcomptoir Batavia verleden, verthoont ende daervan voldoeninge ver- 
socht hebben, ende men by inspectie van de overgesonden boecken van Solor 
bevint, 'tcomptoir aldaer noch versien was met een cappitael van omtrent 
ƒ80.000, daervan de helft in sandelhout niet heeft connen besteet werden, 
is op ’t voordagen van de E. heer Generael eenstemmich goetgevonden, dat 

de geassingneerde borgers satisfactie doen, doch van d’overhoofden in 
Solor oorsaeck ende redenen voorderen sal, dewijl soo notablen somme by 
’t comptoir aldaer noch in voorraet was, waeromme dan sooveel op ’t generael 
getrocken hebben. Ende byaldien hierinne geen aequitabel contentement 
t* hunder ontlastinghe geven connen, dat men deselve in sulcken gevalle voor 
den interest van de betaelde somme aen de vrylieden aenspreecken sal.

Item is mede goetgevonden dat men de rheeders van de fluyte Gorcum op 
hun versoeck toestaen sal ’toverighe van hun cappitael, welck in Aracan in 
geen rijs soude connen besteet werden, naer Choromandel aen den Directeur 
Marten Ysbrantsz. te mogen bestellen, omme neffens Compagniesmiddelen 
in goede sortementen van deden gebeneficeert te werden.

Item dat men den persoon van Frans Arentsz. de Vries,'sijnde coopman in 
dienst van de Generale Compagnie, opgemelte rheders versoeck voor een tijt 
van sijn bedieninge ontlasten sal, omme ’t geïntendeerde voyagie met de 
fluyt Gorcum in qualité van opperhooft te performeren.

Voorts is mede goetgevonden, dat men tot styvinge van ’t capitael op de 
cust Choromandel 1600 picol cooper met de Cameel derwaerts seynden sal.

Item dat men aen Adolff Thomasz., coopman ende borger deser stede, 
onder betalinge van tol ende vracht licentieeren sal in de Cameel derwaerts 
te schepen 80 picol groff cooper in brooden.

Item dat men Cornelis Bom, schipper op ’t jacht Cleen Armuyden 
geren sal in plaetse van d’overleden schipper op ’t jacht Slooten.

Voorders alsoo bij inspectie ende examinatie der overgesonden reeckeninge 
gebleecken is hoe d’ongelden by den heer Pieter Nuyts, raet van India, ende 
Pieter Jansz. Muyser, oppercoopman, als ambassadeurs ende gecommitteerde 
aen de Keyserlijcke Majesteyten van Japan, op haer reyse ende wedercomste 
van Edo met haer suite anno 1627 gedaen, ter somme van ƒ28.468 — 12 — 4 
comen te monteren, ’t welck bycomt, eensdeels vermits ’t project, welcke by 
den raet alhier op ’t getal van haer gevolch geraemt, ende op haer vertreck 
na Japan medegegeven was, buyten alle proportie geexcedeert, ende daerbe- 
neffens verscheyde stoffen tot cleding, soo voor hun eygen behoeffalsanders 
van haere suite genooten hebben, welck een merckelijcke somme bedragen, 
daermede de Generale Compagnie naer recht en reden, niet behoort be-
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last werden, is op ’t voordragen van den E. heer Generael met eenparige 
advysen goetgevonden, dat men haer voor de suite, by voorsz. project toege- 
staen, voor yder hooft sal laten valeren de somme van 45 realen, ende dat 
men voorts de excederende gastos, als per overgesonden reeck[eningh]e tot 
de naerder verantwoordinge van gemelte ambassadeurs renvoyeren sal, om 
naer bevindinge van saecken daerinne voorder gedisponeert te werden naer 
behooren, mits dat men alsnu by provisie, om ’t comptoir Firando daervan 
t’ ontlasten de geheele somme op ’t generael t’haren laste afschryven sal.

AIsoo tsedert anno 1619, dat Compagnie’s comptoir in Masilipatnam ge- 
restabilieert is geweest, tegen de vexatie, extorsie ende monopoliën, welcke 
by de Moorsche Gouverneurs tot Masilipatnam tegen d’ onse meer ende meer 
in swang gegaen hebben, ende noch gaen, met hardicheyt niet onderleyt is 
te arbeyden, maer alles met geduldt in der bester voege, tot bequamegele- 
gentheyt ende voordeel aengesien is geweest, om meerder quaedt te vermy- 
den, soodat by lanckheyt van tyde genoechsaem bevonden hebben, geene 
hope van beterschap ende redres in den handel aldaer met soeticheyt te ver
wachten, noch oock eenichsints tot restitutie van d’affgedwongen 16.000 pa
goden, gelijck mede tot voldoeninge van der Gouverneuren/Busbulraeuws, ^ 
Pyleppes ende andere haer schulden ende t’achterheden te comen sy, tensy 
selven rechten, alsoo doch de royale cas van Golconda nimmermeer tot uut- 
paeyen verstaen sal, wat vrinden oock te hove daertoe souden mogen uut- 
maecken ende gebruycken, daer noch by te considereren staedt, hoe in 't 
gouvernement aldaer wederom gestelt is deselfde Gouverneur welcke d’heer 
van Uffelen zaliger alle die moeyten, maer de Compagnie de grootste schade 
aengedaen heeft, die siende sijn voorgaende boosdaedt sonder eenige weer- 
stoodt soo ongewroocken passeren, wellicht tot reprinse van diergelijcke ofte 
grooter molestien ende extorsien als de voorleden soude mogen tenderen, 
werdt by den heer Generael den Raedt in deliberatie gegeven off het omme 
de strooperyen in ’t aenstaende te ontgaen, mitsgaders tot reparatie van de 
geleden affronten ende ongelijcken, gelijck mede tot refactie van de schaden 
ende intresten, welcke de Generale Compagnie in hare middelen ende affai- 
ren aldaer, soo voor als naer, geleden heeft, te mogen comen, niet raedtsaem 
soude sijn, dat men tot denoodtwendighe revengie by wege van feytelicheyt 
trachte te procederen? Waerop aen d’eene syde verscheyden praejuditiabele 
inconvenienten welcke daeruut geschapen staen te resulteren, gemoveert 
sijnde, als namentlijck, dat men by ’t voornemen ende onderleggen van fey- 
telijckheyt genoodtsaeckt sal werden van Masilipatnam te removeren, ende 
dien volgende de dienstige ende welgetrocken sortementen van cleeden, welcke 
daer vallen, [sal] moeten missen; daerbeneffens dat men by gemelte remotie 
in den ordinary aftreek der speceryen, welck men over die plaetse placht te
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slyten, seer sal staen te verachteren, doch aen d’ ander syde overwogen, hoe 
men om de Zuydt van Masilipatnam op verscheyden plaetsen, te weten in.. 
Armigon, Trangabar, Teganampatnam, gelijck mede om de Noort van Nar- 
cepour Pete off, langs de custe van Gingely tot Orixa toe, genoechsaem sijn 
gerieff sal connen becomen, sonder dat men om de Masilipatnamsche sor- 
teringe sal hoeven verlegen te wesen; item dat de speceryen over Zuratte 
destemeer scheuts crygen, off oock wel over eenigeandere plaetsen op de Cust 
selve, sonder juyst door ’t landt des conings van Golconda, keer nemen sullen.

Is eyndtlijck om voorsz.'als andere emportante consideratien goetgevon- 
den ende gearresteert, dewyle de gevoechlijcke redenen het beste expedient 
hierinne sullen wesen, ende oock geen ander middel tot refactie resteert, dat 
men sonder langer uutstel ende versuym ordre geven sal omme ’t vaerwater 
van Masilipatnam te besetten, de rijcke geladen Moorsche schepen op Mocha, 
Pegu, Arracan, Tannassary, Atchijn ende andere quartieren handelende in 
arrest te nemen, ende daeraen soowel Compagnie’s uutstaende ende affge- 
drongen capitael, als den interest van dien sien te recoyvreren, ende dat men 
den Gouverneur aldaer by particuliere missiven openinge doen sal, omme 
bytijts de saecken daernae te mogen dirigeren ende beleyden.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, JACQUES LEFEBVRE, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE 
Meester ende J. van Dooreslaer, secretarius.
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Saterdach 17 Juny 1628. Alsoo den tijt hart aenloopt ende oversulcx no- 
dich sy, de beseyndinge der gedestilleerde jachten naerTeyouhan voortganck 
sortere, wert by den E. heer Generael den Raet voorgedragen of men deselve 
altsamen in een vloote afvaerdigen, of ééne daervan noch wat ophouden sal, 
omme by aencomste der vaderlantsche schepen van de najaers-equipagie 
1627, welcke alle uren verwacht werden, met de nodige advysen vandaer, 
gelijck mede met eenighe comptanten, na de middelen welcke van ’t vaders- 
lant becomen, tot styvinghe van ’tcappitael in Teyouhan te volgen, alsoo 
men by wege vandien noch een jaechts beseyndinge derrewaerts boven de 
ses genomineerde [sal connen beschicken], ende in de jegenwoordige con- 
juncture, dat van weynich jachten ende volcx versien sijn, ende nochtans 
veele soo handel- als provisiplaetsen te besoecken hebben.

Den Raet, sich conformerende met Syne E. propositie, is van eenparich 
advijs, dat men vijff van de gedestilleerde jachten 
sal laten gaen, ende één, om voorgemelte redenen, noch wat ophouden sal.

Item alsoo men ’tcomptoir Teyouhan, ophooped’opening van den Cliinee- 
schen handel gevolcht sal sijn, boven de restanten daer zijnde, gelijck mede 
’t retour welcke van Japan te verschynen staet, noch met een goet cappitael
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van hier diende te assisteren, sal den handel met reputatie ende vordering 
van aenwas waergenomen werden, is mede goetgevonden, dat [men] van de 
400 picols rouwzyde, welcke hier sijn, 300 na Japan salseynden om aldaer in 
silver voor Teyouhan omgeset ende metten eersten derrewaerts geretourneert 
te werden, met voorder ordre, byaldien gemelte silver by mancquement van 
toevoer, continuerende overlast wegen de rovers ofte eenich ander schade- 
lijck ende verachterlijck impediment aldaer niet conde geemployeert ende 
besteet werden, ’t selve na Batavia come, omme tot bevorderinge ende ver- 
volch van den Choromandelschen, Suratschen ende Persischen handel aen 
te leggen ende te gebruycken.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, JAECQUES LEFEBVRE, ANTHONI VAN DlEMfiN, JEREMIAS DE 
Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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Donderdach 22en Juny 1628. Alsoo de heer Pieter Nuyts, Gouverneur in 
Teyouhan, ende Cornelis van Nyenroode, opperhooft in Firando, ons by 
haere jongste brieven met considerable ende goede redenen onder anderen 
gecommuniceert hebben hun advijs over transport van Compagnie’s comp- 
toir van Firando in Nangesacque, wert bij de E. heer Generael den Raet voor
gedragen off geraden ende voor d’ affairen van de Generale Compagnie dien- 
stich sy sich met voorsz. advijs te conformeren, ende alsnu met dese vertrec- 
kende gelegentheyt na Japan ordre tot gemelte transpoort te geven, dan off 
geradender sy, daermede noch eenigen tijt te supsederen, totdat andermael . 
advijs, soo uyt Teyouhan als Firando, raeckende gemelte poinct becomen.

VVaerop ingesien sijnde hoe Compagnie’s cappitael in gemelte quartieren 
jegenwoordich cleyn is, item dat de rovers de gantsche custe van China naeuw 
beset ende geslooten houden, ende niet seecker gaet wanneer d’opening van 
den vryen handel aldaer becomen sullen, doch principalijck dat men niet en 
weet hoe hooch de questie tusschen ons de Japanders, aengaende de souve- 
rayniteytende taficque van Teyouhan, sal geheven worden, is om voorsz. als 
andere consideratien met eenparige advysen goetgevonden, d’uytspraecke 
op voorsz. poinct alsnoch tot naerder advijs vandaer te differeren, ende te 
sien hoe sich ondertusschen de saecken op de cust van China schicken, mits 
dat men alsnu aen Nyenroode ordre geve, d’heer van Firando op ’t alderge- 
voechelijckste cont te maken, hoe wy genegen sijn veel liever al ons volck, 
schepen ende middelen van Japan te houden, als om de souverayniteyt van 
Teyouhan met den Keyser ende grooten van Japan te disputeren ende ten 
regarde van dien ignomienie te dragen, welcke gesocht wert uyt den mont 
ende met attestatie van d’ aldergeringste, onwetenste endevielste persoonen, 
de qualiteyt ende ’t ampt van den Gouverneur Generael aan te doen.
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Item wert in bedeneken gegeven, alsoo met de schepen 

Nassou, den 22en deser alhier gearriveert, eenich ontset van comptanten 
Nederlant becomen hebben, oft niet geraden sy, tot styvinge van ’t cappitael 
in Teyouhan eenige comptanten, gelijck mede hoeveel, derrewaerts te be- 
schicken.

Item alsoo ons hier noch 407 stucx swarte lakenen by ’t packhuys resteren,:
ende Nyenroode schrijft deselve in Japan in geen requeste waren, draecht 
syne E. mede voor o ff men deselve noch dit jaer hier behouden ofte na Fi- 
rando seynden sal, met ordre aen Nyenroode, dat deselve tot naeste jaer, 
ofte soo lang datter vraech na comt ende van de cooplieden gesocht werden, 
°plegge ende beware, waerop eenstemmich goetgevonden is, dewyle Nyen
roode schrijft daermede verlegen te wesen, dat men deselve tot naeste jaer 
alsnoch hier behouden sal.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, JAECQUES LEFEBVRE, ANTHONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS 
de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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Saterdach 24en Juny 1628. By resolutie van den 22 deser onder anderen 

in bedeneken gegeven sijnde off niet noödich sy, tot styvinge van ’t cappitael 
in Teyouhan eenige, gelijck mede hoeveel, van de becommene comptanten 
met Prins Willem ende Nassou van ’t vaderslant derrewaerts te beschicken, is 
naer resumptie van voorsz. poinctmet eenparige advysen goetgevonden, dat 
men de somme van 40.000 realen van 8en, te weten: twee kisten met realen 
in spetie ende dry met rijcxdaelders, ten voorigen fyne naer Teyouhan seyn
den sal, ende dat men die omme te minder risiquo te loopen over verscheydc 
bodems van de gedestineerde vlootederrewarts verdelen sal, te weten twee kis
ten op ’t jacht Texel, mitsgaders op Dietnen, Sloten, ende Batavia yder een.

Item is mede goetgevonden, dat men Aris Cornelisz. Groes, gewesene 
schipper op ’t affgeleyde schip Noordt Hollandt, stellen sal op ’t jacht Cleen 
Arnemuyden omme by provisie, totdat sich gelegentheyt van sufficanter ende 
meerder schip presenteert, gemelte ampt te bedienen ende waer te nemen.

Item dat men Reynier Pels, schipper op Zuydt Hollandt, vermits sijn exce- 
derende debauches ende onachtsaemheyt van syne bedieninge ende gagie 
suspenderen, ende in desselffs plaetse surrogeren sal Abraham du Bois.

Actum in ,t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
Pietersz. Coen, Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Anthoni van Die- 
men, Jeremias de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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Woensdach 28 Juny 1628, Alsoo den tijt van beseyndinge naer Suratte 

ende Persia hardt aen loopt, wert by den E. heer Generael den Raedt in be-ï
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dencken gegeven, wat gequalificeert ende bequaem persoon met ’tcomman- 
dement over de vloote derrewaerts bevelen sal.

Item alsoo de Mayores, anno 1627, ons aengeschreven ende gelast hebben 
een ambassadeur aen syne Majesteyt van Persia uyt de gequalificeerste ende 
bequaemste Compagnie’s dienaers, hier synde, te nomineren ende creëren, 
daertoe haere E. oock brieven van credentie, soo van de Ho. Mo. Heeren Sta
ten Generael, als syne Excellentie den Prince van Orangien gesonden heb
ben, geeft syne E. mede in bedeneken, of men den persoon vvelck men goet- 
vinden mocht tot commandeur over de vloote naer Suratte ende Persia te 
gebruycken, de commissie van gemelte ambassade niet meteenen soude 
mogen bevelen, dan off dienstiger sy, eenen expressen, gelijck mede wat 
persoon, daertoe te ordonneren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, AnTHONIO VAN DlE- 
MEN, Jerkmias DE Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

f
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Vrydach 30en Juny 1628. Alsoo den persoon van Adriaen Blocq Martensz.,2^ 
uytgecomen in qualité van extraordinairy Raetvan India, ende commandeur 
van de najaersvloote anno 1627, te laste geleyt werden eenige abusen op 
d’erwaerts reyse by denselven gecommitteerd ende insonderheyt met het 
inloopen van Wicht directelijck tegen last ende ordre in de presente trou- 
bleuse constitutie met d’Engelschen, dat deselve hun van dry onser schepen 
by arrest gevaleert hebben, by welck inloopen oock ’t sneuvelen van twee 
schepen syner vloote op de naelden van Wicht ontstaen is geweest; item over 
sijn retardement met de schepen voor Bantham als andersints, is op ’t voor
dragen van de E. heer Generael eenstemmich goetgevonden, dat men den ad- 
vocaet-fiscael,geassisteertmet Mr Anthonie van Heuvel, met gemelten Blocx 
vloote voor fiscael uytgevaeren, ordre geven sal, hun van de gelegentheytder 
saecke in d’een ende d’ander te informeren ende d’actiedienaengaende voor 
den achtbaren Raet van Justitie deses Casteels in te stellen ende vervolgen.

Op welck goetvinden syne E. voorder proponeert, of men gemelten Blocq 
Martensz., conform de qualité daervoor uytgecomen is, mede in de vergade- 
ringhe doen beroepen, of ’t selve noch eenigen tijt, totdat men siet wat van 
syne beschuldinge sy, aensien sal. Waerop eenstemmich goetgevonden is, 
dat d’admissie ende beroepinghe desselfs in den Raet sal blyven totarbitragie 
ende goetvinden van den E. heer Gouverneur Generael.

Voorders wert andermael in bedeneken gegeven, wat persoon men ’tcom- 
mandement over de vloote naè|j Suratte ende Persia bevelen, gelijck mede c 
wien men voor ambassadeur aen syne Majesteyt van Persia gebruycken sal.

Wyders aen den E. heer Generael by den president van ’t collegie van
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schepenen deser stede geexhibeert sijnde alle de documenten ende besche) 
den, mitsgaders den criminelen eysch ende conclusie van den baljouw, item 
de sententie daerop gepronuncieert, jegens May Soulong van Patane ende 
Diego, Christen Japander, wegen seeckeren execrabelen ende schandelijcken 
moort in de persoon van Intang, slavinne ofte lijffeygene van gemelte May 
Soulong begaen, alles breeder by de stucken van processe blijckende, heeft 
syne E. naer voorgaende lecture ende serieuste overweginge der geexhibeerde 
stucken, met advijs van synen Rade, geapprobeert d’ eenstemmige advysen 
by de raedtspersoonen van ’t voorsz. collegie over de begaen e moort gegeven, 
als namentlijck, dat Maey Soulong voornoemt, nadat aen een pael geworcht 
sal wesen datter de doot na volcht, voorts met een bos stroo in ’t aensicht sal 
werden gesengt, met confiscatie van alle haere goederen; item Diego voorsz. 
wel strengelijck aen eenen pael gegeesselt ende gebrantmerckt, beneffens con
fiscatie van alle syne goederen.

Actum in ’t Gasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
tersz. Coen, WillemJansz.JaecquesLeeebvre, Anthonio van Diemen, 
Jeremias de Meester ende J. van Dooreslaer, secretarius.
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Maendach 3cn July 1628. Alsoo ons de lang verwachte antwoorde ende 
schenckagie van den Prince^van Orangien op de missive ende ’t geschenck 
van den coning van Siaimjanno 1623 aen gemelten prince gesonden 
Nederlant geworden is, erfde hoochnoodich omme des conings verlangen na 
d’een ende d’ander te voldoen, dat deselve metten eersten naer Siam bestelt 
werden, draecht den E. heer Generael den Raedt voor, oft niet geraden sy, 
[men] den persoon van Willem Coningum, oppercoopman voordesen op ’t 
comptoir in Siam geresideert hebbende, in gesantschap derrewaerts commit
teerde, omme d’overleveringe van de gemelte missiven ende schenckagie aen 
syne Majesteyt te doen.

Den Raet sich conformeerende met syne E. propositie, is van eenpaerich 
advijs, dat men gemelten Cunnigom voorsz. commissie bevelen ende metten 
eersten derrewaerts afvaerdigen sal.

Op welck goetvinden syne E. voorder proponeert, alsoo ’t cappitael van 
de Generaele Compagnie jegenwoordich schaers is, off niet dienstich ende
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geraden sy, dat men voorsz. Connigom mede ordonneerde de middelen, in 
Siam sijnde, in te trecken ende deselve in rijs, sapanhout voor ’t vaderslant, 
ende soo daerinne niet al besteet cunnen werden, voorts in gout ende silver 
om te setten, met voorder ordre geen volck anders daer te laten, als alleen 
een assistent ofte twee, sonder cappitael ofte ommeslach, simpelijck 
respondentie met den coning, gedurende onse remotie van daer, te onder
houden. By welcke intreckinge men
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schaersheyt eenichsints styven ende evenwel de nodige provisiehandel, in- 
sonderheyt van rijs, met scheepen op Siam jaerlijcx sal connen vervolgen.

Den Raet, gemoveert door de goedeinsichten in syneE. propositie, confor
meert sich daermede ende is dien volgende van eenparige ad vijs, dat men aen 
gemelten Cunnigom tot intreckinge ende employ van ’t cappitael in Siam in 
voorverhaelde wyse ordre geven sal, gelijck mede, dat besorge'Adriaen de 
Marees, overhooft op ’t comptoir aldaer, metten eersten herrevvaerts come, 
omme voor den Raedt alhier te verantwoorden sulcx hem by den advocaet- 
fiscael noopende d’overlatinge van der Compagnie’s rijs aen de vrye luyden 
van de fluyte Gorcum, mitsgaders de tardance van ’t schip de Cameel als an
dersin ts, te laste geleyt wert.

Item is mede goetgevonden, dat men de schepen Mauritius ende Zuidt- 
Hollant naer Siam seynden sal om den geprocureerden rijs, sapanhout als 
andersints in te nemen ende over te voeren.

Voorders, alsoo den tijt van beseyndinge naer Suratte ende Persia hart aen- 
schiet ende oversulcx noodich sy, op de schepen voordesen by mondeling 
project derwaerts gedestineert, finael arrest genomen werde, is mede goetge
vonden, dat men de schepen Utrecht ende ’t Gzdde Seepaert, ’t jacht Brou
wershaven ende ’t fregat Negapatnam derwaerts gebruycken ende daerinne 
schepen sal sodanige coopmanschappen, als men, voor gemelte quartieren 
dienstich, vermogen sal byeen te brengen ende uyt te maken. Item dat men 
deselve met 310 coppen pro rato mannen, behoorlijckarmeren, ende voorden 
tijt van één jaer provideren sal.

Wat de beseyndinghe van de comptanten belangt, alsoo jegenwoordich 
schaers daervan geprovideert sijn, wert ’t selve tot de depesche gemelter 
schepen alsnoch in bedeneken gehouden, om te sien, wat ontset noch onder- 
tusschen van ’t vaderslant met d’achterwesende schepen van de najaersequi- 
pagie 1627 becomen sullen.

Item alsoo nodich sy boven de voorafgesondene, noch een schip tot over
slaven ende deden naer de custe Choromandel, gelijck mede naervoer van

de Westcuste van Sumatra ende Jambi om peper, ende na,^Borneo omrijs^'/.- 
gesonden werden, is mede goetgevonden, de naervolgende d&ertoe te prepa- 
reeren ende gebruycken, te weten:

Naer Choromandel, 't Wapen van Hoorn. Naerjamby, defluyt Velsen. Naer
de Westcust, de fluyt Amsterveen. NaerBorneo, ’t jacht Purmureynde.

Item alsoo de heer Jaecques Lefebvre, Raet van India, ende gewesene Gou
verneur in de Moluquen, geremonstreert heeft, hoe syne E. niettegenstaende 
tsedert 2 a 3 jaren herwaerts, vermits d’expiratie syns verplichten tijts, om 
sijn verlossinge aengehouden heeft, sich tot continuance in gemelte gouver
nement, onder toesegginge van een honorable recognossance voor den over-
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gedienden tijt, welcke ontrent 30 maenden beloopt, heeft laten bewegen, 
ende oversulcx versocht, men daerinne geliefde te disponeren, is mede goet- 
gevonden gemelten heer Lefebvre, soo om respecten voorsz., gelijck mede 
dat sich in sijn gouverne loffelijck ende conform ’t geraemde regelement in 
de mesnagïe van de generale ongelden, ten aensien van sijn predecesseurs, 
tot goet contentement gequeten heeft, toe te leggen ende op sijn reeckeninghe 
goet te doen, voor sijn overgedienden tijt, een vereeringe van ƒ2500 eens, 
daermedesyne pretensie, desen raeckende, volcomelijck voldaen blyven ende 
cesseren sal.

Daerbeneffens dat men syne E. in comptant vergoeden sal de somme van 
ƒ2581 — 11 — 2 voor sooveel in dry jaren, te weten: van primo Marty anno 
1625 tot primo Marty 1628, in de Moluquen tot nootdruft van syne tafelge- 
nooten, ende boven toegeleyde ransoen, verteert heeft, ’t welck by syne E. 
contant betaelt ende goetgedaen is.

Voorders alsoo de gedestineerde schepen tot inneminge ende overvoer 
van ’t syderetour van Persia eerst in December van Suratte naer Gamron 
vertrecken, ende vandaer niet eer als in Februario ofte Martio weder in Su
ratte konnen keeren, ende dat ondertusschen den gelimiteerden tijt op d’af- 
vaerdinge der retourschepen van Suratte naer 't vaderslant, sijnde op half 
December ten uytersten gestelt, lange overstreecken is, sulcx het Persisch 
retour met deselve naer Nederlant niet voortgaen, maer nootsaeckelijck 
herewaerts comen moet, geeft syne E. den Raet in bedeneken of niet raet- 
saem ende oorboir sy, dat men naer Suratte ordre geve (gelijck de Mayores 
aen den directeur van de custe Coromandel mede gedaen hebben) dat in 
aenstaende geene schepen meer van daer naer Nederlant despescheren, maer 
deselve met de geprocureerde Guseratsche retouren voor ’t vaderlant, be- 
neffens de syde van Persia, naer Batavia laten comen, opdat alsoo alle de 
retouren van India des te verseeckerder in een vloote met de retourschepen 

. van hier na patria mogen overgaen.
Actum in ’tCasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: J. Pie- 

tersz. Coen, WillemJansz., JaecquesLefebvre, Antiionio van Diemen, 
Jeremias de Meester ende J. van Doorkslaer, secretarius.
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.Saterdach 8en July 1628. Alsoo den verbonden tijt van den Directeur van 
den Broecke in Suratte in October passato voor de vierde mael geexpireert 
is geweest, ende sich by syne jongste brieven genegen getoont heeft, alsnoch 
in gemelte bedieninge te continueren, ende oversulcx versocht synen tijt 
noch voor 2 jaren mocht geprolongeert werden, met augmentatie van autho- 
riteyt ende gagie, draecht den E. heer Generael den Raet voor, off geraden 
ende dienstich sy, gemelten van de Broecke de versochte prolongatie te ad-ÏS
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\voyeren, dan of daer redenen sijn, waerom men denselven vandaer soude 
behooren te verlossen, ende een ander bequaem, gelijck mede wat persoon, 
in desselffs plaetse surrogeren.

Waerop ingesien sijnde hoe ons verscheyde rapporten van tijt tot tijt voor- 
gecomen sijn, van dat de personele comportementen van gemelten van den 
Broecke een geruymen tijt herrewaerts niet geweest sijn, als de reputatie ende 
eere van onse natie in voorsz. quartieren wel vereyscht, waerbeneffens, dat 
jaer op jaer, soo in ’t houden van de boecken, gelijck mede inde mesnagie, 
soodanige promptitude ende reglement niet betoont heeft, als een opper- 
hooft van soo emportanten administratie toestaet ende den dienst van de 
Generale Compagnie is vereysschende.

Is om voorsz., als andere consideratien, met eenparige advysen goetge- 
vonden, dat men voorsz. Directeur van sijn bedieninghe in Suratte ontlasten 
sal, ende ordre geven sal, dat met d’eerste gelegentheyt herwaerts come, 
alsdan naerder op sijn persoon, ’t sy tot voorder continuance, ofte affdan- 
ckinge, gelet te werden, nadat de saecke bevonden sal werden te meriteren. 
Ende wat aengaet de surrogatie van een ander bequaem persoon in desselfs 
plaetse, is mede goetgevonden, daertoe te employeren den persoon van Jan 
van Hazel, licentmeester ende voorstander van de vreemdelingen deses rijcx; 
item dat men denselven, vermits de expiratie sijns verplichten tijts, de novo 
voor dry jaren aennemen sal, onder een tractament van ƒ140 ter maent.

Wyders, alsoo by d’arresten in dato den 280n ende 30en Juny den Raet in 
bedeneken gegeven is geweest, wat persoon men ’t commandement over de 
gedestilleerde vloote naer Suratte ende Persia bevelen sal, gelijck mede, wien 
men in ambassade aen syne Majesteyt van Persia afvaerdigen soude, is naer 
resumptie van voorsz. poinct daerop alsnu geresolveert als volcht, te weten :

Wat d’ambassade van Persia belangt, is daerop, na gemaeckte overslach 
van de presente Compagnie’s dienaers alhier, goetgevonden, daertoe te com
mitteren den persoon van Jan Jansz. Smidt, uytgecomen met ’t schip Nassou 
in qualité van oppercoopman. Raeckende ’t commandement over de vloote, 
is mede goetgevonden ’t selve aen gemelten van Hazel gedurende ’t voyagie 
tot in Surate toe te bevelen, met ordre om t’syner aencomste aldaer, met 
advys van Rade, een ander uyt de gequalificeersteendebequaemsteCompag
nie’s dienaars, daer sijnde, te substitueeren.

Item by voorgaende resolutie den Raet in bedeneken gegeven sijnde, of 
alsnu naer Suratte ordre geven sal, dat men daer geene schepen meermen

naer Nederlandt depescheijen, maer soo wel de Guseratsche retouren voor 
Nederlant als de syde van/Persia herrewaerts aen laten comen, wert voorsz. 
poinct alsnu geresumeert ende daerop geconcludeert als volcht, te weten: 

Alsoo de syde van Persia, om redenen in voorgaende resolutie vermeit, or-
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dinary te laet in Surate verschijnt, om met de schepen vandaer in December 
naer Nederlant over te connen gaen, ende nootsaeckelijck herwarts comen 
moet, vermits ongeraden is expres een schip ofte twee in de quartieren van 
Suratte, Mocha ende Persia te houden, om de syde precijs sooveel te eerder 
van .Gamron te halen, gelijck met de schepen Bommel en Weesp onderleyt is; 
daerbeneffens, dat de retouren, welcke in de quartieren van Guseratte voor 
’t vaderlant geprocureert werden, te weynich sijn, omme een schip daermede 
te connen volladen; item alschoon sulcx conde geschieden, dat het in de 
presente constitutie ongeraden sy een schip alleen te pericliteren, als sijnde 
niet machtich op ons landt comende, tegen attentaten van d’Engelschen, by- 
aldien noch met represalie tegen ons mochten voortvaren, gelijck mede tegen 
de Duynkerckers, die genoechsaem meester ter see sijn, requisite defentie te 
bieden, is om voorsz. consideratien eenstemmich goetgevonden, dat men 
alsnu tot d’herwaerts seyndinge van d’een en d’ander na Suratte ordre geven 
sal, om des te verseeckerder met de retourschepen van hier in vloote naer 
Nederlant te mogen gaen.

Op welck goetvinden syne E. voorder proponeert, alsoo de schepen Bom
mel ende Weesp, alsvooren geseyt, overgebleven sijn om in Julio naer Gam- 
ron te gaen, ende ’t syde-retour vandaer naer Suratte in October ofte No
vember te brengen, of men, byaldien de syde (daeraen getwijffelt wert) soo 
tydelijck daer verschijnt, deselve noch ditmael van Suratte na Nederlant sal 
laten voortgaen, dan of men deselve, mede conform de voorverhaelde ordre, 
herrewaertsaen ontbieden sal.

Waerop, ingesien sijnde aen d’een syde, hoe by d’herrewaerts ontbiedinghe 
van gemelte syde deselve een geheel jaer sal moeten overblyven, die ander- 
sints de Mayores in haere lastige equipagie by tydelijcker voortseyndinghe 
mercklijck soude connen soulagieren, doch aen d’ander cant overwogen, 
hoe ’t ongeraden sy, soo costelijcken retour, te weten van 900 balen syde, 
als in Suratte tegen October ofte November aenstaende verhoopt wert, met 
een schip a twee te hasarderen, insonderheyt nu men na d’Engelschen om 
te sien ende de macht des Duynkerckers te vreesen heeft; daerbeneffens 
dat de Majores in de presente gelegentheyt, nu soo notabelen quantité syde 
by ons en d’Engelsen, met de jongste retourschepen, aen de marckt ge
bracht is, ende oversulcx by een jaer tardance daerinne niet sonderling 
nen geprejuditieert ende geintresseert werden, is mede goetgevonden dat 
men gemelte syde herrewaerts ontbieden sal, omme des te verseeckerder met 
de retouren van hier te mogen overgaen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, AnTHONIO 
Diemen, Jeremias de Meestér ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.
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Dingsdach ll'n July 1628. By resolutie van den 3cn deser den Raedt in be
deneken gegeven sijnde, hoeveel comptanten men met de gedestilleerde 
vloote naer Suratte ende Persia, tot voorderinge van den handel, beschicken 
soude, is naer resumptie van voorsz. poinct ende gemaeckten overslach van 
den presenten voorraedt van comptanten, alhier sijnde, met eenparighe ad- 
vijs goetgevonden, op hoope ’t voorder comptant ontset met d’achterwesende 
schepen van de najaersequipagie anno 1627 in corten verschynen sal, dat 
men boven de medegaende speceryen, coopmanschappen, etc., welcke ter 
sommevan/542.000 in Persia waerdich geschat werden, noch daerbeneffens 
derwaerts seynden sal de sommevan ƒ100.000 in comptant, ’twelck volgens 
’t contract wel meer behoorde te wesen, doch alsoo vermits de presente 
schaersheyt niet hooger vermogen, wert verhoopt Visnich sich daermede 
noch sal connen behelpen.

Item naer Suratte tot opcoop van de cleeden voor dese Zuyderquartieren 
de somme van ƒ250.000, ende tot opsamelinge van indigo beana ende sir- 
chees voor Nederlant de somma van f 100.000 in comptant.

Voorders alzoo den achtbaren Raedt van Justitie deses Casteels, by ver- 
treck van eenighe der raedtpersoonen, verswackt is geworden, ende Jan van 
der Burcht, oppercoopman deses Casteels, eenigen tijt herrewaerts’t presi- 
dentsampt in ghemelten Rade by provisie waergenomen hebbende, vermits 
syne menichvuldige dagelijexe occupatien soo promptelijck ter vergaderinge 
niet vaceren can, als d’ expeditie van de voorvallende rechtssaecken wel ver- 
eyscht, is mede goetgevonden, dat men den persoon van Mr Anthoni van 
Heuvel, uytgecomen met ’t schip Prins Willem in qualité van advocaet- 
fiscael, in gemelten rade voor tweede persoon surrogeren sal, omme by ab
sentie van gemelten van der Burcht de saecken als vice-president te dirigeren 
ende beleyden.

Actum in 'tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
Pi EXE RSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, ANTHONIO VAN
Diemën, Jeremias de Meester ende Jacob van Dooreslaer, secretarius.

i

Vrydach 14en Juli 1628. Alsoo de commissarissen Gregorius Cornely ende 
Marten Jansz. Vogel van haer visite in de quartieren van Amboyna endewT*?^ 
Banda, met de jachten den Ar ent ende Griffioen , den 120n deses wederge- 
keert sijn, heeft den E. heer Generael goetgevonden deselve op dato in de 
vergaderinghe te doen beroepen, omme by mondeling rapport van deselver 
wedervaren gedurende haer aenwesen in gemelte quartieren naerder gein- 
formeert te werden, dewelcke gerapporteert hebben als volcht, te weten:

Dat hun, conform den inhouden van de medegegeven instructie, t’hun
der aencomste in Amboyna aen de hooffden ende lantraet ctfdaer geaddre$-
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seert ende deselve syne E. wedercomste in India ende aenvaerdinghe van 
’t generael gouvernement van dien voor de tweede reyse genotificeert heb
ben, met aenbiedinghe uyt syne E. name van allehulpe, faveur ende addresse 
ende byvoegingevan een tamelijcke schenkagie; desgelijcxop Lariqua, Wac- 
casiouw, Hietto ende andere plaetsen, gelijck mede op Loehoe, Combello 
etc., op de custevan Ceram, gedaen hebben, alwaer naerwat sportelens ende 
wederstrevens de saecke by tusschenspraecke van capiteyn Hittoe sooverre 
gebracht hadden, dat belooffden voortaan de nagelen al te samen in onse 
handen te leveren ende geene meer aen de vreemde handelaers te vercoopen, 
op welcke toesegginge alreede leverantie van 25 bhaer ofte daeromtrent ge- 
volcht was, dewelcke soo haest daer vreemde handelaers verscheenen, weder 
t’eenemael alsvooren cesseerde.

Ondertusschen den tijt van hun vertreck naer Banda verschenen sijnde, 
waren voorts derrewaerts gegaen, omme ’t geene daer, volgens gemelte in
structie, mede te verrichten stont, af te handelen, alwaer alles in goeden doene, 
soo aengaende de negotie, fortificatiën, culture van de percken, als compor- 
tement van de Compagnie’s, soo garnisoens- als logievolck bevonden, uutge- 
sondert dat d’ongelden, dat jaer over al d’eylanden gevallen, die van de 
voorige jaren vry watexcedeerden. Op hun wedercomste vandaer in Amboyna 
vernamen, hoe eenich misverstant ende alteratie tsedert hun absentie tus- 
schen die van Combello ende d’onse ontstaen was, ende datter acht van 
d’onse doot gebleven waren, neffens eenige gequetsten; sijnde bygecomen, 
na dat hadden connen vernemen, doordien by onversichticheyt van een van 
ons volck, welck gewapent aen lant quam om den Pati van Combello eenighe 
bylen ende parangs te presenteren, een musquet onversiens losging ende een 
van de Combellesen soodanich trefte, dat daervan is comen te overlyden, 
verhoopende niet te min d’onlusten by goet beleyt weder souden connen 
geaccommodeert ende wechgenomen werden.

Belangende d’intreckinghe van de wijtverspreyde macht, daertoe hadden 
ordre gegeven, ende was alreede op eenighe plaetsen in ’t werck gestelt, 
ende soude na tijt ende gelegentheyt van saecken op andere mede bevordert 
werden.

Wat de voordere particulareteyten betrefte, refereerden hun dienaengaende 
aen hun schriftelijck verbael, welcke sy van de gelegentheyt ende stant der 
respectieve quartieren van Amboyna ende Banda geconcipieert hadden, daer- 
by alles naerder ende klaerder soude connen gesien werden.

Actum in 't Casteel Batavia, datum ut supra. Was ondeteyckent: Jan Pie- 
tersz. Coen, Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, An- 
THONIO VAN DlEMEN, JEREMIAS DE MEESTER ende JACOB VAN DOORESLAËR, 
secretarius,
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Woensdach 24en July. De gesant Calibatte, den 12en deser alhier van Am- 
boyna, uyt name ende vanwegen Kimolaha Leliatto, Stadhouder des co- 
nings van Ternaten op de cust van Cheram, gearriveert, by den E. heer 
Gouverneur Generael ende Raet ten overstaen van de Commissarissen Gre- 
gorius Cornely ende Marten Jansz. Vogel ter audiëntie geadmitteert ende 
na de bootschap waeromme herrewaerts comt gevraecht s}rnde, heeft naer 
eenige voorloopende propoosten verclaert, eerstelijck:

Alsoo van wedersyden veele oorsaecken tot onlusten ende misverstanden 
gegeven waren, daervan de minste niet was d’ontreckinghe van d’een d’anders 
onderdanen, dat oversulcx niet ondienstich soude sijn, om vreede ende een- 
paricheyt dienaengaende in toecomende te mogen onderhouden, een limit- 
scheydinge te beramen, daerbinnen yder sich in ’t aenstaende soude hebben 
te onthouden; waerop by den E. heer Generael gerepliceert wierd dat ’t voor
leden jaer expresselijck na de quartieren van Amboyna ende de cust Cheram 
een beseyndinge van commissarissen gedaen was, omme meerder quaet in 
’t aenstaende te voorcomen, gelijck mede te sien, wat bequame expedienten 
ende middelen tot wechneminghe ende beslechtinge van d’alrede geresene 
misverstanden byderhant genomen ende int werck gestelt souden connen 
werden, doch wat aenginck de limitscheydinge, alsoo dat een poinct van 
hooger consideratie ende hy Calibatte tot decisie ende afhandelinge van dien 
niet gequalificeert ende gemachticht was, moste ’tselve tusschen sijn E. ende 
den coning van Ternaten selffs vergeleken ende bygeleyt werden, derhalven 
geradender was ’t selve tot beter oportuniteyt van onderlinge byeencomste te 
laten berusten; ondertusschen moesten de Gouverneur van ’t Casteel Am
boyna ende den Stadhouder op Cheram vrunden blyven, ende de saecke 
dienaengaende in state laten, off tot publicque hostiliteyt vervallen; syne E. 
daer voordel* byvoegende, dat gemelte poinct ongeroert ende tot de decisie 
alsvooren soude laten, ende soo eenige vordere last hadde, dat daervan ope- 
ning doen soude.

Daerop ten tweeden verclaerde gelast te wesen te versoecken, dat in recom- 
pense van de schade, welcke sy op Ceram, gedurende de laetste troubelen, 
met omhacken van haere nagelboomen als andersints geleden hadden, de 
prijs van de nagelen wat soude mogen verhoocht werden, waerop gevraecht 
sijndc, hoeverre haer versoeck van verhooginghe soude loopen, antwoorde: 
tot discrete van de E. heer Gouverneur Generael, ofte |- ’t barnt meer als 
ordinari prijs, T welck ter somme van 75 realen van 8cn de bhaer, die jegen- 
woordich tegen 60 realen betaeltwert, soude beloopen; daeropsyneE. diende, 
als men tot voorsz. verhooginge resolveerde ende effectuelijck deselve pres
teerde, off dan van haerder syden, in recompense van dien, trouw souden wil
len sijn ende aen niemant anders als de Nederlantsche Compagnie alleen de
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nagelen leveren, ende alle vreemde handelaers daervan excluderen. Daerop 
Calibatte antwoorde principalijck gesonden te wesen omme 't selve te ver- 
soecken, ende in cas van obtenue, dat het wel soude sijn; wat aenging haer ge- 
trouwicheyt in de leverantie der nagelen, soo daerinne geen woordt hielden 
ende hun beloften niet naquamen, dat rechtvaerdige oorsaecke van straffe 
op den hals souden halen. Sulcx, seyde sijn E., was al over twintich jaren by 
haer geallegeert, ende evenwel niet nagecomen, gelijck claerlijck gebleken 
ende alle de werelt kennelijck was. Daerop repliceerde Calibatte, dat van 
wedersyden veele gepasseert was daerby d’een ende d’ander sich grootelijcx 
verongelijckt ende vercort meynde te wesen; ’t geene nu opnieuws geaccor- 
deert ende beslooten wert, moste voor vast ende bondich geaccepteert ende 
ongevioleert naergecomen ende achtervolcht werden. Maer, seyde syne E., 
als men die van Ceram, welcke haer in soo notabelen ende obstinaten on
trouwe tegens ons nu sooveel achtereenvolgende jaren vergrepen hebben, 
involchde ende de versochte verhooginge van de prijs der nagelen ad voyeerde, 
wat men dan aen andere, welcke ons steets trouwe gehouden ende aen ons 
alleen de nagelen gelevert hebben, om deselve niet te discouragieren ende 
ons tegen te maken, sal moeten geven? Item dat die van de Moluquen, daer 
de bhaer jegenwoordich voor 50 realen van 8en betaelt werdt, ende in ’t gemeen 
2, 3 a 400 bharen vallen, daerby spoor sal gegeven werden om gelijcke ver
hooginge te pretenderen. Ende soo men daertoe most comen, waer het met 
de Compagnie heenen soude, welck sooveel lastige ende costelijcke forten 
tot maintenue ende verseeckeringhe van de croone van der stadt van Ter- 
naten te houden heeft, alsoo deselve onder den last eyntelijck soude moeten 
beswijcken ende niet bestaen connen? Voegende syne E. voorder daerby, 
alsoo dit mede een lastich ende bedenckelijck poinct was, dat daerop naerder 
met den Raet soude delibereren ende sien wat daerinne, tot meesten dienst 
van de Compagnie ende haerlieder contentement, soude connen byderhant 
genomen ende in ’twerck gestelt werden. Na welck propoost syneE. voorder 
vraechde waeromme de Ternatanen, directelijck tegen den teneur ende in- 
houde der gemaeckte contracten, met den Spanjaert ende Tidorees, onse 
ende haere vyanden, in stilstant van wapenen getreden was, ende deselve, 
niettegenstaende de menichvuldighe aenmaningen ter contrarie, daerover 
by d’onse aen den coning van Ternaten gedaen, noch was onderhoudende? 
Daerop Calibatte repliceerde, na sijn gissingh sulcx te geschieden doordi 
de macht, welcke wy eenige jaren herrewaerts in de Moluquen gehouden heb
ben, cleyn endeniet emportantgenoech is geweest om ’tstuckten principalen 
tegen gemelte vyanden byderhant te nemen; dat dienvolgende de saecke in 
soodanigen termen staende, trefves met deselve aengegaen ende beslooten 
hadden, omme met des te meerder securance haer nootwendich sustent, soo
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te water als te lande, te mogen versoecken, mitsgaders de culture van de lan
den ende thuynen, ende wat aen rijsbouw dependeert, met des te meerder 
omsicht ende schrupule te bevorderen, voegende daer voorder by, ingevalle 
syne E. eenmael resolveerden met een gequalificeerde ende bastante macht 
in de Molucquen te verschynen, souden niet lange haer beraet nemen, de 
vyanden ter degen aen te tasten ende met onse requisite assistente een eynde 
van deselve te maken, ’t Was, sej^de syn E., ons den wech gewesen om van 
gelijcken ons voordeel te soecken. Daermede gemelten gesant, naer eenighe 
loopende proposten van den stant ende gelegentheyt des conings van Ter- 
naten als andersints, met sijn byhebbende geselschap behoorlijck affscheyt 
genomen heeft.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anti-ionio van Diemen, Jeremias de Meester ende Jacob van Doores- 
LAER, secretarius.

!
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Woensdach 26 July 1628. Alsoo ons by Kimolaha Leliatto, stadthouder 
des conings van Ternaten op de cust van Ceram, met de jachten den Arent 
ende Griffoen (op den 12en deser van Amboyna alhier gearriveert) toege-
sonden is een gesant genaemt Calibatte, met een suite van 12 persoonen, te 
weten 3 orangcayssoonen, 4 vryelieden ende 5 slaven, is op ’t voordragen 
van den E. heer Gouverneur Generael goetgevonden op derselver tractement 
te disponeren, ende dienvolgende tot haer onderhout toe te leggen de somme 
van 30 realen van 8cn ter maent in comptant, beneffens 36 gantangs rijs.

Voorders alsoo Adriaen Blocq Martensz., extraordinary Raet van India, ons 
te kennen heeft gegeven hoe in onderhandelinghe was getreden over coop 
van een huysinghe, ende oversulex versocht men hem de somme, tot betalinge 
van dien gerequireert, op sijne reeckeninghe uyt Compagnie’s middelen soude 
willen verstrecken, is mede goetgevonden, om considerable redenen den Raet 
voorgecomen, ’t advoy van voorsz. versoeck niet te verhaesten, maer noch 
eenigen tijt in te sien.

Item alsoo den kerekenraet deser stede versocht heeft, haer by sijne E. 
mochte geaccordeert werden een generaele uytschryvinge aen alle kereken 
van India te doen, ten eynde seecker gedeputeerde ende gemachtichde uyt 
deselve alhier mochten verschryven, by wekkers mondeling rapport gron
dige informatie van den stant ende gelegentheyt van yder kereke int particu
lier souden mogen becomen, omme by wege van dien een generale ordre 
ende reglement te ramen, waerna hun de respective kereken in India soude 
hebben te gedogen, is mede goetgevonden, dat men ymant uyt den Raet 
van India committeren sal, omme met de kerekelijeke gecomitteerde alhier
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naerder over voorsz. poinct te communiceren, ende te sien, waertoe ende 
hoeverre hun intentie, desen raeckende, strecken mach/ Mede wei t, om tselve

Anthoni van Diemen.te verrichten, gecommitteert den persoon van
Item is mede goetgevonden, dat men den commissaris Dirck van der Lee, 

geassisteert met den oppercoopman Gijsberto van Lodesteyn, ten overstaen 
de commissarisen Gregorius Cornely en de Marten Jansz. Vogel ordon- 

sal, byderhant te nemen de visite van de reeckeninghe der ongelden, 
’t voorleden jaer over de eylanden van Banda gevallen, gelijck mede die van 
de Molucquen ende Amboyna, ende deselvige met de boecken van de voori- 
ge jaren te confronteren.

Item alsoo by ’tvertreck van Jan van Hazel naer Suratte, geweesene licent-

1

' van
neren

meester ende voorstander van de vremdelingen deses rijcxs, gemelte ampt 
is comen te vaceren, ende desselffs becledinge by verscheyde persoonen 
weder versocht wert, draecht syne E. mede voor, oft noodich sy, een der 
solicitanten in gemelten van Hazels plaetse te surrogeren, of dat het vace
rende ampt by den ontvanger van de gemeene middelen deses rijcx, van 
wiens offitie het ten meerderendeele dependeert, genoechsaem waergenomen 
sal connen werden, waerop, ingesien sijnde hoe meermalen, by absentie van 
gemelten van Hazel, naer Siam ende elders voor 6 a 7 maenden tijts ver- 
trocken sijnde, ’t voorsz. ampt by den ontfanger mede waergenomen ende 
bedient is geweest, den Raet om voorsz. als andere consideratien goetvindt 
ende arresteert, alsnoch op de surrogatie van een andere persoon in gemelte 
plaetse niet te disponeren, maar 'tselve vooreerst noch op sijn beloop te laten. 
Item alsoo by vertreck van eenighe der Raetpersoonen in ’t collegie van sche
penen, 'tgetal van dien incompleet is geworden, is mede goetgevonden in de 
vacante plaetsen te surrogeren de naervolgende persoonen, te weeten, van- 
wegen ’t Casteel den persoon van Jacob Schram; vanwegen de borgerye Ba- 
rent Pessart.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteycken: Jan 
PI3TERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen, Jeremias de Meester ende Jacob van Doores- 
LAER, secretarius.

i;.

n Woensdach 2en Augusty 1628. Alsoo [men] met de schepen Der Veere, Vlis- 
singen ende Delffshaven, van de naejaersequipagie 1627 uyt ’t vaderlant 
cessive alhier gearriveert, de somme van 150.000 realen stijff, soo in realen 
van 8en, rijcxdaelders, Nederlantsche munten becomen heeft, ende niet gera
den sy gemelte comptan ten al t’samen hier onbesteet houden leggen, wertby 
den E. heer Gouverneur Generael den Raet in bedeneken gegeven, om me ter 
naester vergaderinghe arrest daerop genomen te werden, hoeveel men van
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voorsz. comptanten, gelijck mede ter wat plaetse, ten meesten dienste van 
de Generaele Compagnie verseynden ende gebruycken sal, ’tsy dan na de 
custe van China ende Teyouhan tot styvinge van ’t cappitael aldaer, na de 
custevan Choromandel tot voorderinge van den advantagieusen inlantschen 
cledenhandel, ofte na Suratte tot onbecrompener opcoop van de retouren 
voor’t vaderlant, alsoo men met de vloote, den 18en July derrewaerts ver- 
trocken, vermits de schaersheyt van de comptanten, daerinne ons desmaels 
bevonden, den vaderlantschen eysch op verre na niet heeft cunnen supleren; 
behalve noch, dat d’onse aldaer met een mercklijcke somme, a deposito ge
licht, belast laten. Ende soo men goetvindt, na d’een off d’ander voorge- 
melte quartieren een beseyndinge te doen, wat schip ofte jacht men daertoe 
gebruycken sal?

Voorders is goetgevonden, dat men de nieu aengecomen schepen Der Vere, 
Vlissingen ende Delffshaven metten eersten voornemen sal in de ladinge 
voor ’t vaderlant te leggen, omme met de schepen Prins Willem ende Nassou, 
alrede volladen leggende, t’syner tijt in vloote naer Nederlant te gaen. Item 
’t schip de Leeuwinne, soo haest van de cust Choromandel hier verschijnt.

Item alsoo men by rapport der overhoofden van ’t jacht Bevenvijck, den 
30en July van Tico ende Priaman op de Westcuste van Sumatra alhier gearri- 
veert, verstaen heeft, hoe op hun vertreck aldaer noch goede partye peper 
resteerde, is mede goetgevonden, om geen voorderlijcke occasie van handel 
over te slaen, andermael een beseyndinge derrewaerts te doen, ende met een 
requesijt cargasoen in comptanten ende deden op ’t spoedichste naer Tico 
ende Priaman af te vaerdigen ’t jacht den Vliegenden Szuarten Ar ent.

Wyders alsoo men jaer op jaer gewaer geworden is, hoe de Ternatanen, 
mitsgaders die van Loehoe, Combello ende consorten in de quartieren van 
Amboyna, directelijck tegen de gemaeckte contracten, niet alleen gesocht 
hebben ons by wege van vreemde handelaers van de nagelen t’eenemael te 
frustreren, welcke de Nederlantsche Compagnie, in recompense van de sware 
lasten, die sy tot maintenue des conings van Ternaten sooveel achtereen
volgende jaren gesupporteert heeft, alleen toecomen, maer daerbeneffens 
oock d’onderdanen van ’tCasteel aldaer uyt onse gehoorsaemheyt te trecken 
om alsoo meester van ons te werden, ende naer hun welgevallen te bereyden, 
geeft syne E. den Raedt in serieuse bedenckinghe, wat gevoechelijck expe
diënt ende middel men in ’t werckstellen ende byderhant behoort te nemen, soo 
omme de voorverhaelde perfidieuse procedures der Ternatanen ende consoor- 
ten te stuiten, ende ’t geene de Generale Compagnie in voorgemelte quartieren 
alreedein ’t besit heeft, tegen voorderen indrang ende ondercruypinghe te 
mainteneren ende verseeckeren, als omme ’t vervoeren van de nagelen by 
Maccassaren, Maleyen Javanen ende andere vreemde handelaers te beletten.
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Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM, 
Anthonio van Diemen ende Jeremias de Meester.
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Saterdach 5cn Augusty 1628. By voorgaende resolutie den Raedt in be
deneken gegeven sijnde, hoeveele men van de jongste becomene comptanten 

’t vaderslant, ’tsy dan nadecuste van China ende Teyouhan, na de custe
ver-

van
Choromandel, ofte na Suratte, tot stijvinge van ’tcappitael aldaer soude 
mogen te beschicken, gelijck mede wat schip ofte jacht daertoe te gebruycken, 
wertvoorsz. poinct by sijn E. alsnu geresumeertommedaerop arrest genomen
te werden.

Waerop ingesien synde, hoe ’t saysoen tot de beseyndinghe naer de custe 
China vry wat verloopen is, behalven dat onseecker gaen hoe de tron-van

blen aldaer met de rovers afgeloopen ende of d’openinge van handel gevolcht 
sy, gelijck mede, wat succes de saecken in Japan gesorteert mogen hebben; 
daerbeneffens dat de custe Choromandel, by behouden overcomste, soo van . 
hier als ’t vaderlant, dit jaer een tamelijck ontset becomen sal, daermede den 
handel soo voor dese Suyderquartieren als ’t vaderslant in redelijeken treyn 
sal connen werden gehouden, daertegen Suratte, insonderheyt tot bevoor- 
deringe der Europische retouren, ten respecte van der heeren Mayores eysch, 
schaers van cappitael geprovideert is, behalven dat d’onse aldaer met een 
notablesomme op interest beswaertsaten. Om welcke voorsz. als andere con-
sideratien den Raet van eenparich advijs is, dat men de styvinghe van ’tcap
pitael in Suratte vóór dat van de custe van China ende Choromandel behoort 
te prefereren, ende arresteert dienvolgende, dat men omtrent de somme van 
80.000 realen van 8en, soo in rijcxdaelders als leeuwendaelders, derrewaerts 
beschicken sal, gelijck mede, dat men ’tnieu aengecomen jacht Zceburch (als 
sijnde, na gemaeckten overslach der presente schepen en jachten hier Ier 
rheede, tot gemelten voyagie dienstichst en bequaemst), met 60 coppen varen t- 
volck gemant, daertoe gebruycken ende den 10tn deser afvaerdigen sal.

Op welck goetvinden syne E. voorder proponeert, oft al geraden sy, ge- 
melte jacht, groot ongeveer 80 a 100 lasten, met soo notabelen somme alleen 
te risiqueren, ten aansien by recontervan eenige ’svyants macht niet bastant 
is requisite defentie te bieden. Waerop geconsidereert sijnde, hoe den alge- 
meynen vyant ’t voorleden jaer op de custe van India geheel in onmacht 
lach, ende d’advysen van Portugael niet medebrengen eenich remarcquabel 
secours vandaer soo haest te verwachten hadde, als hebbende de Spanjart in 
Europa in de presente troubleuse constitutie de handen t’ overvol; op welck 
insicht, gelijck mede, dat het een defensijf ende wel beseylt jacht is, den Raet 
by haer vorich goetvinden naer Suratte blijft persisteren, ende is dienvol-

f i
i

y

I

i



Batavia, 5 Aug. 1628. 687

gende andermael gearresteert, daermede tegen gemelten tijt voort te varen.
Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 

PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQÜES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen ende J. de Meester.

Woensdach 9en Augusty 1628. Alsoo vernemen door brieven by Marten 
Ysbrantsz. opten 80n ende 10cn Juny int fort Gelria geschreven, ende door 
’t jacht Grootenbroeck alhier ontfangen, dat syne E. genegen is, ’t schip de 
Leeuwinne na Batavia niet af te vaerdigen voordat het geheel volladen sy 
met waren voor Europa, ende dat het met sulcke waren niet eer dan in Oc- 
tober sal connen volladen werden, als wanneer het te laet sal sijn om na 
Battavia te comen, maer nootelijck alleen vandaer naar ’t vaderslant soude 
moeten seylen, is op ’t voordragen van de E. heer Gouverneur Generael met 
eenparige advysen goetgevonden, dat het jacht de Nieuwicheyt op ’tspoe- 
dichste na Paliaccatte affvaerdigen sullen, met ordre aen den Gouverneur, dat 
het schip de Leeuwinne dadelijck na Battavia seynden met sulcken retouren 
als dan voor Nederlant ende India gereet sijn, opdat ’t selve alhier voort vol
laden ende in compagnie van de vloote na ’t vaderslant afvaerdigen, ofte de 
goederen over de vloote verdeelen mogen.

Item is mede goetgevonden, dat men met gemelte Nieuwicheyt over Cho- 
romandel naer Suratte advijs geven sal, hoe na ’tvertreck der vloote onder de 
vlagge van de E. Jan van Hazel derrewaerts noch afvaerdigen ’t jacht Seeburch 
met ƒ 200.000 aen rijcxdaelders ende leeuwendaelders, ende andere nodige 
advysen meer.

Item is mede goetgevonden, dat men tot bevoorderinghe van den peper
handel in Jamby met een requisijt cargasoen deden, ben effens 6600 realen 
van 8cn in comptant ’t jacht Beverwijck derrewaerts afvaerdigen sal.

Belangende’tPortugiesche fregat, welckden Gouverneur Marten Ysbrantsz. 
schrijft by d’onse, nu jongst, omtrent Trangabare met 7000 suycker, 50 
carge geheel groff porceleyn, wat root hout, ende 120 heel slechte plancken 
verovert te wesen, ende by de Denen, ’t selve soeckende te protecteren, ge- 
reclameert wert, is mede goetgevonden, gemelten Gouverneur aen te schry- 
ven, dat het by provisie houden, ende de Deenen aenseggen sal, soo sy meenen 
haer daeraen ongelijck gedaen wert, dat hun actie ende recht in Battavia ge
lieven te vervolgen ende doen blijcken, alwaer hun goet recht gewerden sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
Pietersz. Coen, Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, 
Antiionio van Diemen ende Jeremias de Meester.

Vrydach 1 l*n Augusty 1628. Alsoo ’t jacht Seeburch, by resolutie van den 
5en deser naer Suratte gedestineert, seylreet ende den gelimiteerden tijt tot
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desselffs affvaerdinge verscheenen is, wert by den E. heer Generael in delibe
ratie gegeven, dewyle het een jacht alleen, ende in cas van eenige ’s vyants 
macht, niet bestant. is requisite defentie te bieden, gelijck mede, dat over 
Choromandel van den Directeur van den Broecke ad vijs becomen hebben, 
hoe beducht was Compagnie’s volck en negotie in Suratte groote moeyten 
ende becommering mochte aengedaen werden, ter oorsaecke van ’taenhalen 

Moorsch schip van Suratte by ’t jacht Grootenbroeck op de custe 
voorsz., item dat noch twee andere by d’onse alhier bejegent ende aengerant 
syn, of geraden sy, dat men de beseyndinge van voorsz. jacht met soo notablen 
somme comptant voortganck late sorteren omme de rapineusheyt der Moo- 
ren aldaer, in revengie van ’t voorverhaelde, geen onderpant meer te expo
seren als alrede by ’t comptoir is, ende met de vloote noch staet te comen.

Waerop ingesien sijnde, hoe om redenen in resolutie van den 5en deser ver
meit, geen vreese voor eenige ’s vyants macht op de custvan India te hebben 
sy, gelijck mede, dat van de custe Coromandel geadviseert wert, hoe ’taen- 
gehaelde schip by d’onse aldaer onbeschadicht gerelascheert is, ende dat 
d’ander twee met d’oliphanten voorby Masalipatnam na Bengala geloopen 
sijnsonder d’onse bejegent te hebben, is met eenparige advysen goetgevonden, 
dat men de beseyndinghe van ’t jacht Seeburch sal laten voortgaen, alsoo 
vertrouwt wert des Compagnie’s volck ende goederen in Suratte, vermits het 
op de custe Choromandel met het geseyde Moorsche vaertuych soo ten besten 
uytgevallen is, ongemoeyt sullen blyven.

Item is mede goetgevonden, dat men den persoon van Willem Cornelisz. 
Backer, gewesene opperstierman op ’t jacht Delfshaven, ende by den breeden 
Raedt der schepen Delfshaven ende Vlissingen onderwegen op d’herwaerts 
comste tot het schipperampt, in plaetse van d’overledene schipper Yeman 
Splintersz. Bosman, op approbatie van de E. heer Gouverneur Generael ge- 
promoveert geweest sijnde, in gemelten amptvan schipper confirmeren sal. 
Item dat men denselven op ’t jacht Beverwijck sal laten overgaen, ende Symon 
Jansz. Ceun, schipper, op sijn serieus versoeck van verlossinge, weder op 
DelffsJiaven stellen sal, omme daermede t’syner tijt na ’t vaderslant te gaen, 
ende ondertusschen op de behoorelijcke stuwagie ende ladinge van dien goet 
reguard te nemen.

Actum in 't Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen ende Jeremias de Meester.
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Maendach 14en Augusti 1628. Alsoo d’heeren Willem Jansz. ende Jan 
Gorcum, Raden van India, ende gewesene Gouverneurs^ over de eylanden 
Bandafoide Amboyna, geremonstreert hebben, hoe haerover hunnen jongst
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verbonden tijt, te weten: d’heer Willem Jansz. sestien maenden, ende de 
heer Jan van Gorcum achtien maenden, in Compagnie’s dienst hebben laten 
gebruycken, opeen toeseggingevan een honorablerecognossancevoord’over- 
dieninge, haere E. ten tyde van ’t versoeck haerder verlossinge by d’E. heer 
Generael Carpentier gedaen, daervan oock extract uyt gemelte syne E. brie
ven, desen raeckende, geproduceert ende vertoont hebben, ende oversulcx 
versochten, men daerinne gelieffde te disponeren, is op ’t voordragen van de 
E. heer Gouverneur Generael eenstemmich goetgevonden, dat men den heer 
Willem Jansz. voor synen overgedienden tijt de somme van ƒ1300, ende den 
heer Jan van Gorcum de somme van ƒ 1450 vereeren ende deselve op haer 
E. respectieve reeckeninghe goet doen sal, mits dat haere pretensien dien- 
aengaende daermede volcomentlijck gerecompenseert ende voldaen blyven.

Item is mede goetgevonden, dat men Willem Outgersz. Dop van Hoorn 
ende Cornelis Jansz. van der Lijn van Alckmaer, in ’t lant gecomen in Sep
tember anno 1627 met de schepen de Nieuwe Galias ende ’t Wapen vaji 
Hoor?i, in qualité van assistenten, onder een tractament van ƒ18 ter maent, 
vermits haer sufficance ende vlyticheyt in Compagnie’s dienst, gelijck mede 
dat geseyde maentgelt tot hun onderhout te sober is vallende, van nu af 
toeleggen sal ƒ30 ter maent, beneffens ondercoopmans rantsoen.

Voorders alsoo de gemeene borgerye van Amboyna aen den E. heer Gou
verneur Generael by requeste versocht hebben, dat hun mochte geaccor- 
deert werden exemptie van huer der clappusboomen, gelijck mede van de 
pacht der visscherye, welck hun, gelijck sy dagen, langer te beswaerlijck 
ende lastich vallen op te brengen ende te betalen, is mede goetgevonden, 
omme gemelte burgerye eenich soulageable gratificatie op haer requeste te 
doen, dat men den Gouverneur van Amboyna aenschryven sal, dat in ’taen- 
staende alsulcke clappusboomen, als yder achter sijn wooninge ende binnen 
sijn pagger heeft staende, van de belastinghe daerop gestelt, eximeren ende 
geene betalinge dienaengaende voorderen sal, mits dat yeder borger gehou
den blyve, ende den Gouverneur oock goede sorge daervoor draege, dat in 
plaetse van d’ uytgaende boomen weder jonge clappus ehde andere vrucht
dragende boomen gedurich aengeplant, ende daerbeneffens ’s heeren gerech- 
ticheyt van de thienden van dien promptelijck opgebracht ende voldaen 
werde.

Aaengaende d’exemptie van de pacht der visscherye, alsoo den Raet, om 
moverende consideratien, daertoe niet verstaen can, is eenstemmich goet
gevonden, tot versterckinge van ’slants innecomen daerinne by den ordinary 
trayn alsnoch te continueeren.

Item alsoo seecker inwoonder van Amboyna, genaemt Zanchio des Con- 
silhos, ontrent 5 jaren geleden voor sijn soons getrouwicheyt over seeckere
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van den Gouverneur aldaerfaulte in apprehentie gestelt sijnde, in handen 
gedepositeert heeft dry goude ketens, welck omtrent ter somme van 500 
realen van 8en soude beloopen, met soodanige cautie, dat byaldien hy Zan- 
chio, ofte desselfs soon, echter yets vyandtlijcxs ofte nadeelichs tegen den 
StaetderVereenichde Nederlanden in Amboyna ofte elders quamen te atten-
teren, dat in sulcken gevalle de gedepositeerde keetens geconfisqueert ende 
verbeurt souden blyven. Ende alsoo gemelten Zanchio, sich tseclert voorsz. 
tijt tot nu toe, beneffens sijn soon, in alle getrouwicheyt gecomporteert 
hebbende, versocht heeft hem restitutie van d’een ende d’ander mochte ge
schieden, is mede goetgevonden, dewyle Laurens de Maerschalck, desmaels 
oppercoopman van ’t casteel Amboyna, in wiens handen voorsz. ketens tot 
bewaeringhe eerst gestelt sijn geweest, gelijck mede desselffssuccesseur Her
man Craeyvanger, aen wien gemelten Maerschalck deselve getransporteert 
heeft (uytwysende d’attestatie dienaengaende verleden) beyde naer ’tvader- 
lant vertrocken sijn, ende by transpoort van Craey vanger daervan niet te 
voorschijn gecomen ofte gebleecken is, dat men by provisie aen gemelte 
Zanchio op reeckeninge van dien betalen sal de somme van 200 realen van 
8en, ende de voordere satisfactie differeren tot de wedercomste gemelter coop- 
lieden, welck men verstaetuytNederlandt hier wederom te sullen verschynen, 
omme alsdan voorder daerop geinquireert ende aequittabel contentement 
aen d’eygenaers gegeven te werden^/

Voorders alsoo den Raet gebleecken is, hoe de comportementen van Rey- 
nier Pels, uytgecomen anno 1625 met ’tschip Mauritius in qualité van schip
per, tsedert sijn arrivement alhier, met debaucheren, droncken drincken, 
aen lant vernachten, als andersints, sulcx sijn geweest, dat de schepen hem 
toevertrout, d’een voor ende d’ander naer, niet ontsien heeft te verachte- 
loosen, endebuyten debehoorelijckeendegeeyschte opsicht te laten, is mede 
goetgevonden, dat men gemelten Pels als ondienstich afdancken endesonder 
bedieninge ende gagie met d’ eerste gelegentheyt na ’t vaderlant verseynden 
sal. Item dat men, om in ’taenstaende van soodanige ondienstige ende scha- 
delijcke dienaers ontslagen te blyven,'aen heeren Mayores daervan by de ge
nerale missive notificatie doen sal.

[O -

Actum in ’t Casteel Battayia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQÜES LEFEBVRE, JAN VAN GüRCUM,
Anthonio van Diemen, J. de Meester.

Vrijdach 18cn Augusty 1628. Alsoo dagelijcx, soo van de Mataram als die
van

ons met hun vaertuych onder de 
oogen te comen braveren, ende hier en daer sooveel affbreuck te doen als

van Bantamste waeter ende te lande dapper gedreycht werden, ende die 
Bantham hun niet ontsien, soo nu en dan
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eenichsints in haer vermogen is, wert by den E. heer Generael den Raet 
voorgedragen, dewyle voordesen ’t Wape7i van Jacatra, sijnde een platbo- 
demt schip, seer ondiep gaende, de Compagnie op de custe van Java goeden 
dienst gedaen heeft, ja een schrick der Javanen hieromher geweest is, ende 
’tselve outheyts- ende onvermogenheytshalven langer niet mede mach ende 
gesloopt moet werden, of ’t niet dienstich ende geraden sy, dat men weder 
een nieuw vaertuych van gelijcke forme, doch wat langer als ’t afgeleyde, 
voorname te bouwen, omme by wege vandien de vyanden in ’tontsach, ende 
onse stroomen ende rivieren sooveel mogelijck veyl te houden.

Waerop ingesien sijnde de goede diensten, welcke voordesen by ’t affge- 
leyde Wapen van Jacatra genooten hebben, den Raet van eenparich advijs 
is ende arresteert dienvolgende, dat men metten aldereersten weder een nieu 
vaertuych van de vorige forme, doch een derde langer, sal doen opsetten, 
omme, gereet sijnde, op d’advantagieuste plaetsen, ’tsy dan omd’Oostoft 
West,, op den vyandt gebruyckt te werden.

Item is mede goetgevonden, dat men tot bevoorderinge van den peper
handel op de Westcust van Sumatra ’t jacht Medenblick andermael derre- 
waerts seynden sal, met een requesijt cargasoen cleden ende 8000 realen van 
8en in comptant, met ordre aen d’overhooffden van ’t gemelte jacht, dat de 
cleden in reputatie houden, ende niet licht uyt de hant werpen, al souden de- 
selve wederom gebracht ende de peper voor comptant moeten gecocht wer
den, alsoo de cleden tegen ’tnaeste jaer wel te passé comen sullen.

Item is mede goetgevonden, dat men Jan Gijsbertsz. Booneter, schipper op 
’t jacht Medenblick, wekkers verbonden tijt binnen een maentgaet expireren, 
op sijn ernstich versoeck van verlossinghe op ’t schip Viissingen, jegenwoor- 
dich in de lading voor ’t vaderslandt leggende, sal laten overgaen om op de 
behoorlijcke stuwagie ende lading van dien te letten, ende in desselffs plaetse 
op gemelte Medenblick wederstellen sal Jacob Jansz. Paeuw, schipper op dito 
Viissingen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LeFEBVRE, JAN VAN GORCUM, U
Anthonio van Diemen, J. de Meester. 1
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Saterdach 19en Augusty 1628. Alsoo de geruchten sterck loopen, hoe die 

den Mataram ende Bantham^een entreprinse, soo te water als te lande,
mees-

tvan
op Battavia souden voorhebben, ende de borgerye alhier, bestaendeten 
tendeele uyt een hoop vreesachtighe Chinesen, niet bestant is, in cas van 
overval, requisite defentie te bieden, is op ’tvoordragen van den E. heer Gou- 

Generael met eenparige advysen goetgevonden, dat men tot meerder 
verseeckeringe ende defentie deser stede, soo om redenen voorsz., gelijck
verneur

m
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mede, dat de publijcke selve uyt verscheyde natiën gecoalesceert is, daer men 
wel wat naer omsien mach, 100 coppen van ’t Casteels guarnisoen (welcke 
jegenwoordich sonder incommadatie, vermits buyten ordinary sterck is, ge
mist connen werden) op d’emportantste plaetsen in de stadt in twee troupen 
onder goede hooffden om wacht te houden verdeelen, ende tot haer accomo- 
datie bequame wachthuysen oprechten sal.

Actum in ’t Gasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen, J. de Meester.
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Woensdach 23en Augusty 1628. Alsoo Cornelis Jacobsz. van Wadwaey, 
cranckbesoecker, by requeste verthoont heeft, hoe gedurende den tijt syner 
residentie in de quartieren van de Molucquen onder de gouverne van de E. 
heer Jaecques Lefebvre, sijnde omtrent 28 maenden, boven sijn ordinary toe- 
geleyde ransoen van 6 realen van 8en ter maent, wegen de schaersheyt ende 
dierte van de leeftocht aldaer, syne gagien in nootdruft van cost ende dranck 
heeft moeten verteeren, sulcx dat, op syne reeckeningh van de Molucquen te 
quaet comende, bycans niets overgehouden heeft daermede syne huysvrou 
ende kinderen soude connen sustenteren, ende oversulcx seer ernstlijck ver- 
socht, men insiende syne goede diensten gedurende sijn aenwesen in gemelte 
quartieren gepresteert, als hebbende des Sondaechs met voorlesen de plaetse 
van een predicant, welcke daer jegenwoordich leggende f 100 ter maent wint 
ende daerenboven noch 13 realen van 8cn tot ransoen geniet, bewaert, ge- 
lijck mede de schole ende appendentien vandien in alle getrouwicheyt ende 
vlyticheyt waergenomen, om voorverhaelde redenen syne verteerde ende 
t’ achterwesende maentgelden met eenige soulageable gratificatie gelieve 
te gemoet te comen, ende de necessiteyt.van sijn domestique saecken, tot 
wekker soulagiement soo verre reyse seyt aengenomen te hebben, eenich- 
sints te subleveren.b'"

V.

Op welcke verthooninge den gouverneur Lefebvre gehoort ende by syne 
E. rapport niet anders als goede ende loffelijcke getuygenisse van den sup
pliant, soo in de bevorderinghe synes dienst als comportementen van leven, 
verstaen sijnde, met eenparige stemmen goetgevonden is, dat men gemelten 
Cornelis Jacobsz. de somme van ƒ 600 eens vereeren ende op sijn reecke- 
ninghe goet doen sal, mits dat syne pretentie desen raeckende daermede 
volcomentlijck voldaen sal blyven ende cesseren.

Voorders alsoo op eergisteren een notabel getal van vaertuych van d’ Oost 
alhier verscheenen is, meest met groff bestiael, eenigen rijs ende andere me- 
nudentien geladen, sijnde al' t’ samen sterck ende buyten ordinari gemant, 
ende de geruchten sterck loopen, hoe die van den Mataram ende Bantam een

f

\

s

i

fil



Batavia, 23 Aug. 1628. 693

aenslach op Battavia souden voorhebben, is mede goetgevonden, omrae des 
te beter tegen overval op ons hoede te mogen wesen, gelijck mede de vrees- 
achtighe borgerye, insonderheyt de Chinesen, den schrick wat te benemen, 
dat men gemelte vaertuych geen langer verblyven in de stadt gedoogen sal, 
als tot lossinghe van ’t medegebrachte bestiael van noode sy, ende soo haest 
dat gelost ende gelevert sal sijn, dat men ’t selve datelijck buyten den boom 
sal doen schieten, om vandaer met een cleyn vaertuych ende weynïch volck 
hun resterende lading aen de marckt te brengen ende tevercoopen, ende soo 
haest d’ een ende d’ ander gebeneficeert sy, dat men se voorts al t’samen naer 
huys wysen ende doen vertrecken sal.

Item alsoo by vertreck, affdanckinghe, gelijck mede, dat verscheyden raets- 
persoonen in den achtbaren Raet van Justitie deses casteels, wegen hunne 
bysondereoccupatien ende aftairen in Compagnie’s dienst, niet preciselijck ter 
vergaderinge compareren connen, gemelten Raet om redenen voorsz., naer 
exigentie van dè voorvallende rechtssaecken, niet altijt met een competent 
getal van raetspersoonen versien can wesen, is mede goetgevonden, omme 
’t defect in d’een en d’ander sooveel mogelijck te suppleren, dat men de per- 
soonen van Gijsbert van Loodesteyn, Anthonio del Court, Aron van Rensen, 
oppercooplieden, tot ordinary comparanten in gemelten Raet assumeren sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen.

Vrydach 25en Augusty 1628. Alsoo die van Mataram met 66 soo gorabs 
als prauwen, onder semblant ende schijn van handelaers meteenich bestiael, 
rijs ende andere menudentien onlangs hier ingecomen sijnde, voorleden 
nacht met een notabele menichte volcx op sijn onversienst een vyantlijcken 
assault op ’t Casteel gedaen hebben, ende niet weten connen wat macht noch 
byderhant mach wesen, oft verwachtende sijn, om een reprinse daerop voor 
te nemen, is op ’t voordragen van de E. heer Gouverneur Generael eenstem- 
mich goetgevonden, dewyle genoechsaem gesien ende ervaren hebben, den 
vyant het in ernst meent ende dat daerentegen ’t Casteel op verscheyde plaet- 
sen in sodanige defentie ende tegenweer niet legt, als tot de resistentie van een 
vigoreuse macht ofte harden aenloop van nooden sy, dat men sonder uytstel 
ofte lang beraet op ’t spoedichste doenelijck sy, de puntten van ’t Casteel, in
sonderheyt de Saphier ende Peerel, welcke neffens de guardynen maer van 
aerde sonder metselwerck, geen borstweering hebbende, opgeworpen sijn, 
met stormpalen ende staende palissaden tegen incursie ende aenloop sal sien 
te verseeckeren, ende in behoorelijcke defentie sooveel doenelijck te brengen.

Voorder dat men alle de punten met bequaeme bedding voor groffgeschut,
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oorloge, alderhande vuyrvvercken endeitem met requisite amonitie van 
andere noodige ende dienstige materialen versien sal.

Ende opdat sulcx des te beter ende spoediger effect sorteren moge, is mede 
goetgevonden, dat de heer Willem Jansz. de punt de Diamant, de heer 
Jaecques Lefebvre de punt de Saphier, de heer Jan van Gorcom de punt 
de Robijn ende de heer Anthoni van Diemen de punt de Peerl onder hun 
auspitie ende opsicht nemen sullen; insgelijcx wert aen de heeren Jeremias 
de Meester ende Adriaen Blocq Maertensz. d’ oversicht in de stadt bevolen,

aldaer in ’t voorvallende prompte ende goede ordre te stellen...
Item is mede goetgevonden, alsoo men verstaet datter troupe Javaven in ’t 

velt sijn vernomen, Compagnie’s bestiael, mitsgaders de wacht, soo op ’t selve 
als op de paerdestdl in Compagnie's thuyn buyten deser stede geordonneert, 
al t’ samen in te trecken, opdat niet onvoorsiens overvallen worden ende in 
handen van den vyant geraken.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JACQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen.

om

Saterdach 26en Augusty 1628. Alsoo op huyden morgen, by rapport van 
't uytgesondene paerdevolck, verstaen is, hoe eenich ontelbaere menichte 
Javanen in den thuyn van Dirck Jemming, ontrent een vierendeel mijls buy
ten deser stede gelegen, verschenen waren, ende op den middach vernomen 
is, hoe haer alrede met vliegende vendels in goede ordre in ’t gesicht van de 
stadt langs den Heerenwech vertoont hebben, alwaer hun beginnen te ver- 
stercken ende leger te slaen, wert by den E. heer Gouverneur-Generael den 
Raedt voorgedragen, dewyle de sobre gesteltheyt ende swackheyt der bor- 
gerye soodanich is, dat onmogelijcksy't circuit van de stadt, gelijck dat tegen- 
woordich is, behoorlijck ende naer eysch van saecken daermede te besetten 
ende tegen indrang van den vyandt te beschermen ende te houden, ende dat 
men daerbeneffens sonder incommodatie ende.eygen verswackinge sooveel 
coppen van ’tgarnisoen deses Casteels niet vermach af testeecken, daermede 
alles inde stadt naer den eysch wel bewaert soude connen werden, of ’t niet 
raetsaem sy, dat men een gedeelte van de stadt, te weten van de Kerckdwars- 
gracht af Suytwaerts op tot de groote riviere toe, afsneed ende de huysen 
daerop staende, daer 't van noode is, raseerde ende slechtede, omme by wege 
van gemelte afsnydinghe ’t resterende ommevang van de stadt des t’onbe- 
crompener te mogen versekeren ende protegeren.

Den Raet is van eenparich advijs, dat men, achtervolgende syne E. propo
sitie, om redenen daerinne vermeit, ’tgeseyd gedeelte van de stadt afsnyden, 
verbranden, raseren ende slechten sal.



1
Batavia, 26 Aug. 1628. 1695

lItem alsoo 't benedenhuys met sijn ommeslach in ’t oude fort de punt 
de Diamant soo belemmert ende in de wege is, dat deselve, in cas van aen- 
loop ende overval, de punt de Peerl niet bestrijcken ende requisite assisten
tie souden connen presteren, daerbeneffens dat ’t geseyde geveert met sijn 
hoeken ende winckelen de vyanden voor schuylplaetsen als andersints soude 
connen dienen, is mede goetgevonden, dat men, omme den Diamant een 
vryen uytsicht, mitsgaders desselffs geschut libre vogue te geven, ’t geseyde 
huys met sijn appendentien demolieren ende den ommeslach van dien in 
’t nieuwe Casteel removeren ende naer gelegentheyt accommoderen sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum utsupra. Jan Pietersz. Coen, Willem 
Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, Anthonio van Diemen.
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Woensdach 30 Augusty 1628. Alsoo de officieren van de borgerlijcke wacht 
deser stede clachtich vallen, hoe hun dagelijcx verscheyden oproerige ende 
rebelsuchtige geesten onder de borgerye alhier, insonderheyt de Nederlant- 
sche, vertoonen ende hooren laten, welcke de bevelen van de officieren wey- 
geren naer te comen ende te gehoorsamen, sulcx dat yder synes wechs ende 
met sijn hooft deur willende, in de presente troubleuse constitutie, dat den 
vyandt voor de poorte ende soo dicht op de neuse hebben, daeruyteyntelijck 
niet anders als den onderganck ende totale ruine deser republijcke geschapen 
staet te resulteren, ende oversulcx nodich sy een gequalificeertgeexperimen- 
teert ende discreet persoon gecommitteertendegeauthoriseert werde, welcke 
in qualité van mayoor van de stadt ’t generaele commandement ende opper
ste gebiedt, soo over de borgerye in ’t generael, als de soldaten, die de stadt 
tot haer meerder verseeckeringhe ende versterckinge uut het Casteels guar- 
nisoen, tot 100 coppen toe ofte daeromtrent, bygeset sijn, voere ende allen ’t 
voorvallende ten meesten dienste ende welstant van de stadt, met advijs van 
den Raede, dirigiere ende beleyde, mitsgaders denwelcken ydereen, van wat 
qualiteyt ende conditie hy sy, daervoor sal hebben aen te nemen, t’erkennen, 
ende gehoorsamen, is op ’t voordragen van denE. heer Gouverneur Generael 
met eenparige advysen goetgevonden dat men den persoon van Marten Jansz. 
Vogel, gewesene capiteyn over ’t garnisoen in Amboyna, ende naderhant 
provisioneel baljouw deser stede, daertoe committeren ende behoorlijck 
authoriseren sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Coen, Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, 
Anthonio van Diemen.
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;ÜDonderdach 31cn Augusty 1628. Alsoo tot meerder ontsach, tranquiliteyt 
ende ruste onder de borgerye deser stede hoochnodich sy, dat gedurende >

!

Ü



m

Batavia, 31 Aug. 1628.696

desen troubelen een expressen chrijsraedt geordonneert, geformeert ende
by deselve met requisite authoriteyt ende gesach, 

oppositie, seditie, wederhooricheyt, huysbraeck, diefstal ende alder-ï opgerecht werde, om me
in cas van
hande voorvallende criminele delicten ende excessen binnen deser stede (op\
approbatie van den E. heer Gouverneur Generael) goet cort recht ende parate 
justitie geadministreert ende geexcerceert te werden, is op ’t voordragen van 
den E. heer Gouverneur Generael met eenparige advysen goetgevonden, dat 
men tot het collegïe van schepenen (daerinne de lieutenant van de borger- 
lijcke wacht, mitsgaders een sergeant van deselve, als raedtspersoonen ordi- 
nairlijck compareren, sijnde beyde militaire persoonen) assumeren sal de 
majoor van de stadt beneffens den persoon van capiteyn van der Plaeten, 
sijnde overhooft van de soldaten, welcke de stadt uyt het Casteels guarnisoen 
bygeseth sijn, mits dat in desen chrijsraet de mayoor van de stadt de prae- 
seance, de president van ’t collegie de tweede, ende de gemelte van der Plaeten 
de derde stemme hebben sullen, ende dat voorts onder andere raetspersoonen 
d’ordinary rang geobserveert sal werden.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen.
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Saterdach 2en September 1628. Alsooin de presente constitutie van saecken 
hoochnoodich sy, dat een gequalificeert ende ervaren persoon over de sche
pen hier ter stede leggende ’t opperste gebiedt ende gesaech voere, soo omme 
op 'tstuck van de wachten als andersints behoorlijck ordre te stellen, mits
gaders ’t gene tot meesten dienste, soo van Compagnie’s schepen als 
vatie van ’tChineesche minder vaertuych, welcke toegestaen wert gedurende 
dese troubelen met vrouwen ende kinderen onder’t beschut van onse schepen 
sich te onthouden ende te schuylen, vereyscht wert, ende voorts alle ’t voor
vallende met advijs van Rade ten meesten welstant van de Generale Com
pagnie te dirigeren ende beleyden, is op ’t voordragen van den E. heer Gou
verneur Generael met eenparighe advysen goetgevonden, dat men den per- 
soon van Jan Gijsbertsz. Booneter, schipper op ’t schip Vlis singen, daertoe 
committeren ende behoorelijck authoriseren sal, omme d’een ende d’ander, 
alsvooren verhaelt, te bevoorderen ende waer te

Voorders, alsoo de punt genaemt West Vrieslant met 38 coppen, soo sol
daten als varend volck, mitsgaders ’t groot huys van ’toude fort met 40 cop
pen, soo opper- ende ondercoopluyden als assistenten, des nachts bewaert 
werden, welcke nutter ingetrocken ende tot beter besettinge van ’t Casteel 
geemployeert ende verdeelt dienden, is mede goetgevonden, dewyle gemelte 
huys alrede out, bouwvallich ende ruineus is, daerbeneffens dat het op de

conser-

nemen.



I

i

\'
f
t

[1Batavia, 2 Sept. 1628. 697
*

;groote riviere ’tCasteels aensien ende ontsachlijckheyt seer verduystert ende 
in de vvege is, dat men ’tselve, gelijck mede de geseyde punt West Vrieslant 
demolieren ende ’t volck daermede d’een ende d’ander bewaeckt werden, te 
weten : de soldaten over de masse van ’tgarnisoen verdelen, ende de resterende 
Compagnie’s dienaers gebruycken sal daer bevonden wert ten meesten dienst 
sulcx te vereysschen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum utsupra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen.

Vrydach 8en September 1628. Nadat by d’ E. heer Generael ende den 
Raedt soo nu als dan wegen de nootwendighe versterckinghe van de puncten 
de Peerl ende Saphier gediscoureert is geweest, is op heden eenstemmich 
goetgevonden endegeresolveert den Saphier(alssijndede nootsaeckelijckste) 
met den aldereersten byderhant te nemen, denselven met houtwerck ende 
plancken rontsomme te besetten endesluyten, omme alsoo des te beter tegen 
aenloop ende onverwachten overval van de vyanden gedefendeert ende ver- 
seeckert te connen werden.

Voorders alsoo de Nederlantsche borgerye, de Japanders ende vrye Mar- 
dieckers continuelijck tegen den vyant (die hun aen delandtsyde van destadt 
gelegert hebben) in de wapenen sijn, de wachten besetten ende waernemen, 
ende dat de Chinesen daerentegen voor ’t gemeenebeste wercken, waecken 
noch vechten willen, hun voorder in veel andere occasien onwillich toonen; 
item dat volgens haeren aengebooren gierigen aert niet anders soecken als 
hun by ons te verrijcken ende dan met haere middelen d’een tijt ofte d’ander 
van Battavia na China te vertrecken.

Weshalven wert den Raedt by Syne E. voorgedragen, ofte eenige redenen 
sijn wacrom gemelte Chinesen gelijck voordesen niet souden contribueren, 
ofte by colecte seeckeresomme geit opbrengen, tot soulagement van de extra- 
ordinary lasten, die de Generale Compagnie (gedurende dese alteratie) moet 
dragen tot onderhout van de voornoemde borgery, die soowel tot bescher- 
minge van de Chinesen als voor haerselven de wapenen voeren.

Op welcke propositie, na verscheyde discoursen ende overleggingh, goet
gevonden is de saecke uyt te stellen ende vooreerst noch wat in bedencking 
te houden.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
Pietersz. Coen, Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, 
Antonio van Diemen.

Maendach llen September 1628. Alsoo den algemeenen vyant verleden 
nacht tusschen de reduyten Gelria ende Hollandt de stadt soo genadert is,
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dat sijn werck ofte trenche (sijnde van hout opgeworpen) met een pistool 
van de wal begaen can worden, is by d’E. heer Generael ende den Raet (na
dat alvooren ’t advijs van de chrijsofficieren daerop gehoort was) goetge- 
vonden ende gearresteert, dat men op morgen (in de name Godes) met 60 
Nederlantsche coppen, soo musquettiers als pieckeniers, ende een gevolch 
van een goet getal Chinesen, de vrye Mardickers ende eenige Japanders, des 
vyants naeste aproche met gewelt sal aentasten, den vyant daeruut dryven 
ende sijn werck in aller ijl sal sien te slechten.

Item datter tot verseeckering van de uutvalders sullen geordonneert werden 
langs de wal 150 musquettiers, soo Nederlantsche borger)’ als soldaten, om 
onder ’t faveur van hun musquetten voor des vyants uytval verseeckert ende 
gedefendeert te werden, ende opdat alles met goede ordre, sonder confusie 
byderhant genomen mach werden, is mede goetgevonden tot uytvoeringe 
van voorsz. exploict te committeren den heer Jaecques Lefebvre.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen.
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v Vrydach 15cn September 1628. Alsoo met die van den Mataram gants on
verwacht in oorloge gecomen sijn ende dat den vyandt, al hoewel hunnen 
verraderschen aenslach, tusschen den 24en ende 25cn Augusty pasato des 
nachts op ’t Casteel voorgenomen, misluckt is, sich met een goet leeger om
trent de stadt blyft onthouden, ende seer versterckt, aparent opnieuwsecours 
is verwachtende om een reprinse te doen, wert by sijn E. den Raet voorge
dragen ende in bedeneken gegeven, off ten aensien van dese alteratie ende 
onverwachten oorlooch, geraden sy, by d’ordre tot redres van Compagnie’s 
negotie in Masilipatnam, per 't schip de Cameel den 24cn Juny passato aen 
den Directeur Marten Isbrantsz. gegeven, te persisteren ende effect sal laten 
sorteren, dan off men behoorde een jacht met advysen van ’t gepasseerde 
alhier na de cust van Choromandel aff te vaerdigen, gemelte ordre tot naerder 
ende beter gelegentheyt te doen uystellen, vandaer op t’ontbieden, ende 
metten eersten herrewaerts te laten comen alle de schepen, jachten ende 
volck, omme ons daermede te verstereken, ende van te dienen, daer ’t den 
dienst van de Compagnie mocht vereyschen.

Den Raet, op de propositie van sijn E. en d’emportantie van dien geleth 
hebbende, is van advijs, dat men by de voorige ordre sal blyven persisteren, 
ende hout dien volgende onnodich ’t senden van een jacht derrewaerts.

De redenen, die den Raedt hiertoe doen inclineren, sijn dese, namentlijeken, 
dattotuytvoeringhe van gemelte ordre ende redres van de saecke aldaer niet 
meer als 2 a 3 jachten met weynich volck van noode sijn, daeromme alhier
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niet verlegen connen vallen, dat voor desen met de Cameel, ’t Wapen von 
Hoorn, ende jongst per ’t advijsjacht de Nieuwicheyt den llen Augusty pas- 
sato seer serieuselijck aen den Directeur gerecommandeert ende bevolen is, 
alle de groote schepen met ’t overich volck daer sijnde, op ’t spoedichste sal 
herrewaerts senden; item dat vooreerst ’t jacht met sijn volck, ’t welck met 
advysen vanhier soud vertrecken, gederft moet werden, ende eyntelijck, dat 
het beter ende voor de Compagnie dienstich sy, de Mooren op de Cust van 
dese alternatie vooreerst geen kennisse becomen, ’t welck andersints, by be- 
sendinge van een jacht derrewaerts, seer swaerlijck voor haar secreet soud 
connen werden gehouden.

Ende alsoo men verstaet d’Engelse een jacht na Coromandel meenen te 
senden, is goetgevonden, by provisie een brief ken aen den Directeur Marten 
Ysbrantsz. te schryven ende ’t gepasseerde alhier in ’t corte daermede t’ad- 
vyseren, ende dat den oppercoopman Gerrit Brouckmans op morgen met den 
Griffioen naer Bantham^sal vertrecken, omme, byaldien ’t Engels jacht voor 
sijn aencomst niet vertrocken is, dito missive met hun na Choromandel te 
bestellen.

Op de propositie by sijn E. den 8en deser gedaen, nopende off er eenige 
redenen sijn, waarom de Chinesen exempt van hunne ordinari contributie 
behoorden te wesen, verstaet den Raedt, dat d’onvermogende Chinesen, ende 
die by den brant hunne huysen ende goederen verlooren hebben, voor dese 
maent September behoorden geexcuseert te werden, maer dat men echter 
tot soulagement van de sware lasten uut de welgestelde Chinesen ende die 
geen schade hebben geleden collecteren sal desomme van 3600 realen, sijnde 
ten naestenby sooveel d’ordinary hooftbriefkens etc. maentlijck comen te 
bedragen.

Is mede goetgevonden, om naerder kennisse van des vyants wercken te 
becomen, te committeeren den luytenant Dielof Specht ende Gomarus van 
Staen, omme deselve namiddach tegen 3 ofte 4 uren met 10 a 12 paerden 
onder ’t faveur van 30 musquettiers te gaen besichtigen ende van de bevin
ding rapport te doen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. CüEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Antiionio van Diemen.

1/
5

:■

;
•;
!

■ b
;
'

\

M
b-
‘

'ï
ii

Saterdach 16cn September 1628. Naerdat den luy tenant Dieloff Specht 
ende Gomarus van Staen op gisteren des vyants wercken besichticht ende 
rapport daervan gedaen hadden, heeft sijn E. op heden den Raet voorgedra- 

wat men voorder, tot welstant van de Generaele Compagnie, tegens den
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vyant behoorde byderhant te nemen, ende off geraden sy, den vyant in sijn i>
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> t£i wercken aen te tasten, omme ’t selve te raseren ende te verbranden, of dat 

sulcx, dewyle de punt Saphier open leyt, sal uytstellen totdat gemelte 
puntindefentiesalsijn gebracht, endebyaldien men resolveert den vyantaen 
te tasten, wat ende hoeveel volcxdaertoe nodich sy, mitsgaders met wat ordre 
ende op hoedanighe maniere tselve exploit tot verseeckering van de uytval- 
ders ende hoope van goet succes behoorde byderhant genomen te werden.

Naerdat verscheyden discoursen hierop gevallen waeren, is eyntelijck goet- 
gevonden de saecke ten principale noch uyt te stellen, ende interim ’tadvijs 
van de chrijsofficieren over dese saecke te hooren, daertoe by sijn E. ende 
Raet gecommitteert werden d’heer Jaecques Lefebvre ende Jeremias de 
Meester om met gemelte officieren van de saecke te handelen ende hun ad- 
vysen ende opinien op te nemen ende daervan rapport te doen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Anthonio van Diemen.
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Dijnsdach 26cn September 1628. Nadat volgens resolutie van den 16cn 
deser d’ heeren Jaecques Lefebvre ende Jeremias de Meester met de chrijgs- 
officieren over ’t bespringen ende aentasten van des vyants wercken gehan- 
delt, ende van hun advysen aen sijn E. rapport gedaen hadden, is naderhant 
op den 18en dito na verscheyden discoursen, die d’ heer Generael met den 
Raet over gemelte saecke gehouden heeft, goetgevonden, ’t stuck ten princi- 
paelen om verscheyden consideratien noch uyt te stellen, ende in bedeneken 
te houden. Ende dewyle den vyant tsedert tussen den 21cn en de 22cn deser 
des nachts onderstaen heeft de reduyt Hollandt met geweit aen te tasten, 
te beclimmen ende te vermeesteren, ’t welck hem niet alleen door die van 
binnen couragieuselijck belet is geworden, maer daerenboven des morgens 
door ’tsecours, soo van ’t Casteel als uyt de stadt, seer geluckich uyt alle sijn 
aproches, die tot dicht onder de reduyte gebracht hadde, sijnde wel ses in ’t 
getal, gejaecht ende geslagen, soodat met verlies van veel volex genootsaeckt 
werd in sijn leger te retireren, soo ist, dat sijn E. den Raet voordraecht, oft niet 
geraden sy, ten dienste ende verseeckering van ’t Casteel ende stadt, dat men 
’t principaele punct, 't welck tot noch toe in bedeneken is gebleven, byder
hant neme, namentlijck t’ onderstaen om den vyant met een aensienlijeke 
macht uyt sijn retrenchementen te dryven. Daerop na verscheyden debatten 
eyntlijck goetgevonden is, alsnoch geen finaele conclusie te nemen, maer dat 
men by provisie alle behoorelijeke preparaten sal maken, ende voorts op 
alles soo goeden ordre rame, als de nootwendicheyt van de saecke vereyscht, 
omme altijt gereet te wesen, wanneer men tot besluyt 
gecomen.
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Voorders heeft d’ heer Jeremias de Meester sijn E. verthoontseeckere reke
ninge, hem van den coopman alhier ter hant gestelt, wegen verscheyden pro- 
visien, bestaendein wijn, booter, etc., by hem extraordinary uyt Compagnie’s 
packhuys ’t sedert 12 a 14 maenden herwaerts ten behoeve van sijn huysgesin 
genooten, monterendein alles realen 969|, endealsoogemelteheerdeMeester 
met enen versocht heeft, dat sijn rekeninge daervoor niet soud werden belast, 
maer dat hy gemelte provisien tot soulagement van sijn swaere ende groote 
familie (’twelck hem op ’t ordinairy rantsoen niet mogelijckwast’onderhou
den) buyten sijn last mach genieten, ende byaldien sijn E. daertoenietconde 
verstaen, dat men desel ve provisien toch niet hooger soude taxeren als die in 
Nederlant hadden gecost; item doleerde sich voorder datter meer wijn in 
reeckeningh was gestelt als wel genooten hadde, soo ist, dat de heer Generael 
den Raedt voordraecht, wat hier in mach ende behoort gedaen te werden, 
ende off er eenige consïderatien sijn, om dito versoeck t’avoueren.

Den Raet verstaet dat een yder sich met ’t rantsoen by de heeren Mayores 
geordonneert moet genoegen laten, ende dat dien volgende de provisien by 
den heer de Meester genooten ten pryse gelijck die aen alle andere Compag
nie’s dienaers ende borgers werden verkocht, tot sijn laste sullen werden ge
stelt. Item dat men de reeckeninghe nader sal examineren, ende soo bevon
den wordt iets op deselve gestelt te sijn dat niet genooten heeft, dat men 
sulcx sal aftrecken ende goet doen.

Wert mede by den Raet goetgevonden, ende gearresteert, dat men den 
commandeur Adriaen Blocq Maertensz. op sijn rekeninge sal stellen, te pryse 
alsvooren, de navolgende provisien, by hem op sijn aencomste alhier uyt 
’t patria(volgensd’attestatiedaervan sijnde)uyt ’t schip Prins Willem (buyten 
ordre ende kennisse van den heer Generael) tot sijn eygen gebruyck gelicht 
ende aen lant gebracht, namentlijck: 3 amen Spaensche wijn, 2dito Fransche 
wijn, \ item oly van olyven, 2 vaten broot, 2 vaetgens booter yder van 50 è. 
60®, 1 vaetjen wijntint, pertye timmenverck, kandelaers ende kannen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,
Antiionio van Diemen.

Donderdach 28cn September 1628. Alsoo by d’afflyvicheyt van Willem 
Wijntgies, wylen advocaet fiscael, gemelte ambt is comen te vaceren ende 
oversulcx nodich sy, omme in de bevorderinge van de dagelijckse voorval
lende rechtssaecken geen verachtering te lyden, daerinne een ander gequali- 
ficeert ende bequaem persoon metten eersten gesurrogeert werde, is op ’t 
voordragen van den E. heer Gouverneur Generael met eenparige advysen goet
gevonden, dat men den persoon van Anthonis van den Heuvel, by d' heeren
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Meesters in qualité van advocaet fiscael onder een tractement van ƒ 100 ter 
maent aengenomen ende met ’t schip Prins Willem daervoor in ’t lant geco- 
men, daertoe committeren ende authoriseren sal.

Voorders alsoo Herman Deck van Uuterson, Jan Stauton van Doeveren 
ende Jan Thijsz. van Sneeck, geweesene soldaten onder ’t guarnisoen alhier 
ende by sententien van den 25cn July ende 170n Augusty passato, te weten 
Herman Deck ende Jan Stauton gecondemneert voor den tijt van dry ach
tereenvolgende jaren in de ketting t’arrebeyden, ter oorsaecke onderstaen 
hadden sich uyt Compagnie’s dienst subreptive naer Bantam by de Engel- 
schen te begeven, omme haer met derselver schepen van daer na ’t vaders- 
lant, ende Jan Thijsz. voornoemt met Compagnie’s schepen van hier naer 
Suratte te transporteren; item Jan Carstensz. van Hamburch, bootsgesel, we
gen diefstal tot verscheyde tyden gepleecht, op den 17en July als vooren voor 
den tijt van een jaer gecondemneert, versocht hebben van haere banden ont
slagen mochten werden, onder belofte van beternis ende goede gedragent- 
heyt in ’t aenstaende, is mede goetgevonden, dewyle in de presente conjunc- 
ture van saecken tot versterckinge van de wachten als andersints om volck 
benodicht sijn, dat men deselve by provisie largeren ende employeeren sal 
daer den dienst sulcx sal vereysschen, met hooge waerschouwinge dat het 
aen hun comportementen hangen sal, tsy dan om hun respective condem- 
natien t’eenemael geabsolveert, ofte weder in de ketting, tot voldoeninge 
van de voorverhaelde sentientien, gekloncken te werden.

Item is mede goetgevonden, dat men op Woensdach eerstcomende cele- 
breeren ende houden sal een algemeenen vast- ende biddach omme den 
Almogende Godt te bidden, dat gelieve onse vaderlant, gelijck mede den 
staet van de Generaele Compagnie in dese quartieren van India, genadelijck 
te bewaren, ende soo langs soo meer te zegenen, ende insonderheyt dese repu- 
blijcke van Battavia voor de moordersche aenslagen haerder vyanden, daerme- 
de deselve jegenwoordich aengevochten wert, te beschermen ende verlossen.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEMJANSZ., JAECQUES LEFEBVRE' JAN VAN GORCOM,.
Anthonio van Diemen.
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> Maendach 2en October 1628. Alsoo ons andermael dachten voorgecomen 

sijn, hoe sommige oproerige ende wederhoorige geesten onder de borgery al
hier hun verthoonen, welcke de bevelen van d’ officieren over haer gestelt wey- 
geren t’achtervolgen ende naer te comen, daerbeneffens, dat men verstaet 
nu ende dan verscheyde criminele delicten met houwen ende kerven by de 
borgers onder den anderen ontstaen sijn, daeropby den crijchsraetsoo promp- 
ten ende corten justitie niet geadministreert wert, als d’emportance ende
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nootwendicheyt van saecken, in de presente conjuncture, dat den vyantsoo 
dicht op de neuse hebben, wel vereyschen, is op ’t voordragen van den E. 
heer Gouverneur Generael met eenparige advysen goetgevonden, dat men 
andermael den heer Jan van Gorcum, Raedt van India, committeren sal omme 
desen achtermiddach den chrijchsraedt te doen beroepen, ende deselve tot 
hun devoir in d’administratie van justitie als andersints op ’t serieuste aen te 
manen. Voorders dat sich van de belhamels ende muytmakers op ’t naeuste 
informeren, ende deselve voor de vergaderinghe van den chrijchsraet doen 
citeren sal, omme door de gevoechelijckste expedienten als noch tot hun 
plicht ende schuldige gehoorsaemheyt, sooveel mogelijck, te compelleren.

Voorders geeft sijne E. den Raet te bedeneken, oft oirbair sy, dat men ’t 
jacht de Kemphaen, op den 30en Augusty van de cust Choromandel alhier 
gearriveert, andermael derrewaerts afvaerdige, omme d’onse aldaer in ’t exe
cuteren van de ordre, achtervolgende ’t arrest van den 8enJuny derrewaerts 
gegeven, des te onbecrompener te mogen dienen, alsoo de cappitaele sche
pen dit jaer, soo van hier als Nederlant op de Custe te verschynen, al t’samen 
herrewaertsaen, soo spoedich als doenlijck ontboden sijn, om ons daermede 
tegen den vyandt, insonderheyt met het volck, te mogen vérstereken, ende 
dien volgende geen ander jachten aldaer staen over te blvven als Der Schelling 
ende Vlielant alleen, beneffens eenige fregatten ende minder vaertuych, 
welcke wellicht niet suffisant mochten wesen omme ’t voorgenomen werek 
naer eysch uyt te voeren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlKTERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, P. VLACK, JAN VAN
Gorcum, Antiionio van Diemen.
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iDonderdach 5 October 1628. By voorgaende resolutie den Raedt in be
deneken gegeven sijnde, oft oorboir sy, men ’t jacht de Kemphaen na de custe 
Choromandel, (om redenen in voorsz. resolutie vermeit) afvaerdige, is naer 
resumptie van voorsz. poinct't naervolgende alsnu daerop geconcludeert, te 
weten:

Alsoo jegenwoordich van cargasoen voor de Cust dienstich (uytgesondert • 
eenige weynige rompen, die daer tot de naestejaers beseyndingesonder prae- 
juditie wel gederft connen werden) gants gedisprovideert sijn, ende dat ons 
verscheyden emportante diensten voor de hant staen waer te nemen, daertoe 
de byderhant hebbende jachten sonderling wel te passé sullen comen, als 
namentlijck om t’sijnder tijt eenige, soo om d’Oost als West van Java, op de 
comendc Chineesche joneken uyt cruyssen te seynden, dat geene derselver 
tot mereklijeke verachteringe van Battavia’s incomsten naer andere plaetsen,
’t sy dan met wille, ofte eenich onmydelijck incident ten desen, ofte oock
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hier tegens wille gediverteert werden, daerbeneffens dat eenige van noode 
sullen sijn om in de quartieren innewaerts, tot redres van de vervallen nagel- 
handel, geemployeert te werden, daerentegen dat men vertrout, de Custe in 
d’uytvoeringe van’t voorgenomen exploict, achtervolgende onse ordre 8en 
Juny passato derrewaerts gegeven, met de jachten Der Schelling ende Vhelant, 
beneffens de chaloupen daer sijnde, sich genoechsaem sal connen behelpen.

Op insicht van welcke voorsz., als andere consideratien meer, bevonden 
sijnde, de besendinge van ’t gemeltejacht naer Choromandel wel geexcuseert 

werden, met eenparige advijsen goetgevonden ende gearresteert is, dat 
men ’tselve hier behouden sal, om t’sijnder tijt, neffens andere jachten, ge- 
bruyct te werden daer men bevinden sal den dienst van de Generaele Com
pagnie sulcx te vereyschen.

Actum in ’t Gasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM.
P. Vlack, Anthonio van Diemen.
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Saterdach 7 October 1628. Aen den E. heer Generael by den president van 

’teersame collegievan schepenen ende den chrijchsraedt deser stede geexhi- 
beert sijnde alle de documenten endebescheyden, mitsgaders den criminelen 
eysch ende conclusie van d’ heer balljouw, alsmede de sententie van voorsz. 
schepenen ende chrijchsraden daerop gepronuntieert, tegens den persoon 
van Bartolomeus Gerritsz., burger deser stede Battavia, wegen seeckere 
temulte, in ’ttrecken van sijn mes ende moetwillich den persoon van Jacob 
Jansz., bosschieter, daermede te quetsen, op ’t huys van den majoor Vogel, 
nae besetter wacht, by denselven veroorsaeckt ende begaen, gelijck als by de 
stucken van de processe breeder is blijckende, heeft sijn E., nae voorgaende 
lecture ende serieuse overweginge der verthoonde bcscheyden, met advijs 
van synen Rade geapprobeert d’eenstemmige advysen, by deraetspersoonen 
van gemelte collegie over de geperpetreerde delicten gegeven, als namentlijck, 
dat den voornoemden delinquant aen een galge met de coorde gestraft sal 
worden, datter de doot nae volge, ende dien volgende oock gearresteert d 
cutievan dien op Maendach, sijnde den 9en deser, effecten sorteren sal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: J. P. 
Coen, Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, P. Vlack, 
Anthonio van Diemen.
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Vrydach 13 October anno 1628. Alsoo twee a dry achtereenvolgende jaren 
(op seeckere consideratien) aen eenige vryburgers ’t uytvoeren ende 
brengen van cleeden, mits tol ende vracht betalende, nae de quartieren van 
de Molucquen, Amboina. Banda ende Solor provisionelijck toegestaen is,

* over-
■

ii
M

;•;

• ■



ji

I
*

Batavia, 13 öct. 1628. 705
;

onder welck pretext, volgens de rapporten van deheeren Gouverneurs Lefeb- 
vre ende Gorcum, ende de nadere advysen uyt gemelte quartieren gecomen, 
aldaer van tijt tot tijt soo grooten quantité cleeden ingebracht sijn, dat des 
Compagnie’s goederen ende coopmanschappen, vermits de cladderye ende 
den vylen prijs daervoor gemelte vryburgeren hare cleeden uut de handt 
smyten, geheel installich ende by de respective comptoiren onvercocht blyven 
leggen, ende dewyle de Generale Compagnie niet alleen by voorsz. cladderye 
in den vertier van cleeden ende hun ordinarie proffyten seer wert vercort, 
maer dat oock den cleedenhandel innewaerts, soo daer niet in versien wert, 
geheel in decadentie (sonder hope van redres in toecomende) sal vervallen, 
draecht syne E. den Raedt voor, oft niet geraden zy, om soo schadelijcken 
ende praejuditiablen gevolch voor te comen, gemelten cleedenhandel in de 
Molucquen, Amboina, Banda ende Solor geheelijcken ende alleen voor de 
Generale Compagnie te reserveren, ende dat men dienvolgende aen geen 
vryburgeren toestae, cleeden van hier derwaerts te mogen brengen.

Den Raedt, op de propositie van d’ heer Generael gelet hebbende, confor
meert sich daermede, ende opdatter geen ignorantie by yemant werde ge- 
pretendeert, is mede goetgevonden dat men ’t vervoeren van de cleeden nae 
de quartieren innewaerts by openbaren placcaete sal interdiceren ende ver
bieden, opdat zoo hier, als by de Gouverneurs ende hooffden van de respective 
plaetsen van de Molucquen, Amboina, Banda ende Solor, tegen d’overtreders 
van dese onse resolutie conform 't placcaet mach worden geprocedeert.

Wort mede goetgevonden, dat men, achtervolgende ’t schryven van de 
Seventhiene uyt Amsterdam, dato 10 Augusty 1627, geen voordere ouverture 
nochte innovatie in den tegenwoordige vryenhandel van India doen sal, maer 
desel ve by provisie ende tot naerder ordre laten, gelijck voordesen ende noch 
in treyn is.

Alsoo de quartieren van Amboina, ende d’eylanden in Banda, rijckelijck 
met sagewere ende cocosboomen beplant ende versien sijn, soodat, wanneer 
deselvebehoorlijck waergenomen ende getijffert worden, hun selven van arack 
genoech connen dienen ende geen toevoer dienaengaende van buyten van 
noode sy, weshalven mede goetgevonden wort tot benefitie van de ingese- 
tene ende eygenaers van de boomen aldaer, dat men nu voortaen niet toestaen 
sal, eenige aracq by de vryburgers van hier naer Amboina noch Banda sal 
mogen werden uutgevoert.

Dewyle tot zeer grooten praejuditie, schade ende nadeel van de Generale 
Compagnie voor desen in de quartieren van de Molucquen, Amboina ende 
Banda merkelijcke somme van penningen, soo aen d’ingesetenen als de 
Nederlantsche burgerye ende andere uytgesett ende op leverantie van de 
vruchten van de landen als andersints uutgeborcht sijn, monterende ter
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somme van ƒ477.396 — 16, daer weinich ofte niet van te verwachten staet, 
namentlijck:

Aen den coninck, den adel ende d’inwoonderen
van Ternaten................................................................

Aen die van Amboina, Hitto, Loehoe ende Com-

[H
; r ƒ 154.652 — 13 —4

S „ 126.302— 3 — 8 
„ 196.441 — 19

bello!;
Aen d’inwoonderen van d’eylanden Banda. . .

■

ƒ477.396 — 16
Waervoor de Compagnie niet alleen in hare middelen seer is vercort ge

worden, maer oock van de nagelen, noten ende foelie gefrustreert, want in 
plaetse dat de crediteuren volgens plicht, de vruchten geint ende gepluckt 
sijnde, op affcortinge van hun schulden aen de Generale-Compagnie behooren 
te leveren, vercoopen die aen andere natiën voor comptant, waerover by den 
heer Generael ende Raden tot redres voo soo schadelijcke saecke goetgevon- 
den wort, dat men d’overhooffden van de quartieren innewaerts aenschryven 
ende expresselijck bevelen sal geen nieuwe uutstaende schulden te maecken, 
noch aen niemant, wie ’t oock soude mogen wesen, eenich geldt, coopman- 
schappen noch slaven op crediet te verstrecken, op pene, die men bevint con
trarie gedaen te hebben, ’t selve tot hunne laste te laten ende dat men de 
schade op haer verhalen sal.

D’heer Generael geeft den Raedt voorder in bedeneken, omme t’syner 
tijt resolutie daerover te nemen, off den handel op Timor voor de Compagnie

\f t fort Henriques op So lor. tot

j
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wf soo important is, dat men daeromme6 r soo sware
lasten van de Compagnie noch behoort te continueren, off dat men ’t selve

/
•; ) met minder volck, te weten met 18 a 20 persoonen nevens d'inwoonders, 

gelijck voordesen, sal besett houden; item watt voorder, tot redres van den 
handel in Solor, behoorde bydehant genomen te worden, dewyle [by] de 
rapporten wegen ’t comportement van Jan d’Horney, opperhooft aldaer, 
[blijekt dat deselve] onder sijn administratie heeft berustende een capitael 
van ƒ78.571 — 1 — 1. ende dat hy desniettegenstaende dit jaer weinich min 
per wissel op Batavia treckt, als de waerde van ’t retour van daer ontfangen, 
gelijck mede, dat onderstaen heeft, sonder onse ordre, in treves met de Por- 
tugiesen ende die van Larentucque j:e treden.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent; Jan 
PlETERSZ. COEN, WiLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, Jan VAN GORCUM,
P. Vlack, Anthonio van Diemen.
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Donderdach 19en October anno 1628. By d’ E. heer Generael op eergisteren 
in den Raedt geproponeert sijnde, hoe dat, om verscheyden consideratien, 
’t aengrypen van den vyant om hem met gewelt uyt sijn principale leger-
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plaetsen te dry ven, tot noch toe uutgestelt is, item dat men ’tadvys van de 
chrijchsofficieren, namentlijcke omme een preuve op de belegeraers te doen, 
ende daermede t’ onderstaen o ff men hunne wercken van buyten in den brant 
conde crygen (sonder sich tusschen hare versterckinge in te begeven, te 
perijckliteren) mede op goede insichten voor die tijdt niet heeft connen goet- 
vinden, maer dat echter volgens resolutie van den 26en September passato 
alle preparaten tot soodanigen exploict noodich, byderhant genomen ende 
veerdich sijn gemaect, gelijck mede, dat tot voorsz. eynde goetgevonden is 
geweest negen compagnien Nederlanders ende dry compagnien Mardijckers 
ende Japanders, yder van omtrent 70 coppen, te formeren, namentlijcken 
ses uyt die van ’tCasteel ’s garnisoen, dry uyt de burgerye deser stede, ende 
dry uyt de vrye Mardijcquers ende Japanders, omme ter gelegener tijt, op 
voorsz. exploict gebruyckt te werden, welcke compagnien op den 29en dito 
onder haere competente officieren verdeelt ende gemonstert waren.

Item dat hun de Chinesen met omtrent 700 gewapende mannen prompt 
ende veerdich hielden om hun mede te laten gebruycken.

Ende dewyle men nu uyt dry differente gevangen Javanen (by de Chinesen 
op 140n ende 16cn deser in 't velt buyten hun leger becomen) naerder cundt- 
schap van des vyants gelegentheyt ende syne gestaltenisse heeft vernomen, 
namentlijcken, dat den vyant tsedert sijn aencomste omtrent Battavia seer 
verswackt, ende dien volgende moedeloos is geworden; dat hem van om
trent 10.000 man, die ter eerster instantie sterck waren, maer omtrent 
4.000 coppen overschieten, sijnde de reste volgens rapport van gemelde 
gevangenen verloopen ende dootgebleven, proponneerde syne E. voorder, 
off niet geraden sy, de saecke ten principale alsnu byderhant te vatten, ende 
t’ onderstaen, aleer den vyant eenich nieuw secours becomt, om hem met de 
macht, die tegenwoordich byderhant is, uyt sijn retrenchementen ende ’tge- 
heele leger op te slaen, ons alsoo, met de hulpe Godes, van dese belegeringe 
t’ ontlasten ende ’tvelt ten dienste van onse burgerye veyl te maecken, gelijck 
sijn E. mede voordroech ende in bedeneken gaff, met wat ordre ende hoeveel 
blancke coppen ’t exploict behoort onderleyt te worden.

De gemelte propositie by den Raedt in bedeneken genomen, ende op heden 
door d’ heer Generael andermael in vergaderinge geresumeert sijnde, omme

.

\

daerop ten besten van de Generale Compagnie conclusie te nemen, wert, 
rype deliberatie, eenstemmich (nadat alvoren ’tadvijs van de chrijchs-naer

officieren, soowel die van 't garnisoen als uyt de stadt, daerover gehoortwas)
goetgevonden ende gearresteert, dat men op Saterdach, sijnde den 21 deser, 
(in den name Godes) des vyants retrenchement, gelegen op de slinekerhant 
van de Heerewech, aen ’tbos byoosteri de stadt, met omtrent 700 blancke 
coppen, 200 Mardijckers ende Japanders ende 700 gewapende Chinesen met :

.1
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hun gevolch, vooreerst sal aentasten ende sien te vermeesteren, daertoe d Al
mogende synen segen verleenen.

Tot uutvoeringe van voorsz. exploict vvert by sijn E., met advijs van den 
Raedt, gecommitteert als veltoverste: d’ heer Gouverneur Jaecques Lefebvre 

’t generale gebiet, geduerende d’aentocht, over de navolgende troupenomme
te hebben, ende dienvolgende dese ordre in ’t aentrecken ende bespringen, 
nae gelegentheyt van tijt ende saecken, ende sooveel mogelijck wert, te doen 
onderhouden, omme alsoo met goet beleyt victorie over onse vyanden te be-

>
■ ;i '

vechten, te weten:
D’avantgarde sal bestaen in dry vendels, yder van 70 coppen, namentlijck:
De compagnie van capiteyn Dijtloff Specht; luytenant Armbout Jacobsz., 

vendrich Isaac Strijcker.
De compagnie van capiteyn Gijsbert van Lodensteyn; luytenant Troyles 

Lovel, vendrich Jacob Hordthemel.
De compagnie burgery, onder capiteyn Symon Bolentijn; luytenant Se- 

balt Wonderaer, vendrich Adriaen W. Draeck.
Samen 210 coppen, welcke troupe geleyt sal worden by capiteyn Adriaen 

Antheunisz., als commandeur over deselve.
De bataelie sal bestaen uyt dry vendels,' te weten 'y/f
De compagnie van capiteynJochemRoeloffsz.; luytenant Engel Michielsz., 

vendrich Pauwels van Flensburch.
De compagnie van capiteyn Cornelis van Maseyck; luytenant Juriaen Bou- 

dijn, vendrich Jan van Wel.
De compagnie burgery, onder capiteyn Heyndrick Lievensz.; luytenant 

Marten Pudger, vendrich Barent Pessaert.
Samen 210 coppen, welcke troupe geleyt sal worden by den Major van de 

stadt, Marten Jansz. Vogel.
Den hindertocht, off trouppe van reserve, sal bestaen uyt dry vendels:
De compagnie van capiteyn Hans Juriaen; luytenant Barendt van Ben- 

tem, vendrich Gerrit Cruydenaer.
De compagnie van capiteyn Adriaen van Son; luytenant Christoffel Tom

be, vendrich Andries Willemsz.
De compagnie burgery onder capiteyn Gommarus van Staen; luytenant 

Evert Versenveldt, vendrich Jacob Biguel alias Violet.
Samen 210 coppen, welcke troupe geleyt sal worden by den heer Com

mandeur Adriaen Block Maertensz.
Cornelis Crynen, capiteyn van ’t praeuwsvolck, met 12 bosschieters 

de granaten ende vierwercken te werpen, ende 30 praeuwsgasten om de 
branders ende haecken aen te brengen, samen 42 coppen.

Dry vendels, sterck omtrent 210 coppen, bestaende uyt Mardijckers ende
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Japanders, te weten: de compagnie van 
pagnie van capiteyn Bartholemeeus d’Assevero; de compagnie [van capi- 
teyn Floby, Japander. Dese troupe sal geleyt worden by den Commandeur 
Kistjens, den oppercoopman Jacob Jansz. Patacka als tweede persoon, ende 
tot hun adjunct Christoffel Gommes, ende sal dese troupe met d’avantgarde 
marcheren, ’tzy ter rechter- off ter slinckerhant, daer den meesten dienst 
sullen connen doen.

De Chinesen, welcker getal (om uyt te vallen) gissen niet min als omtrent 
15 a 1600 man, daeronder 700 gewapent ende onder vendels verdeelt sijn, 
ende sullen geleyt worden by den president van schepenen Hans Putmans; 
tot tweede persoon is gecommitteeryDirck Jemming, ende Cornelis Drent11 
hun adjunct, omme d’ordre van den Veldoverste nae te comen.

De cornet paerden, bestaende van 24 ruyteren, sullen vooruyt over de 
brugge marcheren, ende voorts d’ordre van den veltoversten naecomen.

Commissarisen over d’amonitie van oorloge, den oppercoopman Willem 
van Wel ende Jacob de Harde, burger deser stede, wort de last bevolen, om 
de troupen behoorlijck van cruydt ende loodt te versien.

Willem Jansz., opsiender van de generale wercken, sal onder sijn gebiet 
uytvoeren 260 compagnies lijffeygenen, versien met een pieck, bijl off houwel, 
omme tegen den vyandt gebruyckt te worden daer ’t van noode sal sijn, ende 
sal tot sijn assistentie medenemen Jan Silvernagel ende Jan Caldero.

Mr Franchois, lantmeter, wert de last van de bruggen bevolen, ende tot 
sijn assistentie gaet mede Hendrick Swardt, constabel, die hun aen den op
siender Willem Jansz. hebben te adresseren omme sooveel volck te lichten 
als tot aenvoer van de bruggen vereyscht.

Om ’t leger van den vyant, aen de rechterhant van den Heerewech op de 
reviere gelegen, in continueele onrust ende alarm te houden, gelijck mede te 
verhinderen, dat den anderen niet secoureren, sullen tijdtlijck in de nacht 
de twee opgeboeyde chiampans of vlotten met seven boots ende schuyts, 
samen gemant met 150 coppen, de reviere opvaren, tot aen ’t erff van Zee
man, alwaer de Javanen de revier affgepaggert hebben, ende sullen met eenen 
onderstaen de paelen uyt te winden, daervan ’t beleydt ende gesach by den 
equipagemeester Claes Pietersz. sal waergenomen worden, ende tot sijn assi
stentie, als tweede persoon, gaet mede schipper Struys; ende alsoo d’E. heer 
Generael voorneempt selver in persoon by de wercken ende omtrent’tex- 
ploict te sijn, om in ’t voorvallende des te tijdtlijcker met goede ordre ende 
advijs den veldtoversten te connen dienen, sullen hun int geselschap van 
sijn E. laten vinden d’heeren Jan van Gorcum, raedt van India, den fiscael 

den Heuvel ende den balliouw Anthonio Caen, om aldaer soodanigeq 
last te ontfangen als sijn E. geraden sal vinden te geven.

capiteyn Diego Denijs; de com-
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Den Commissaris van der Lee sal sich omtrent den veldoversten laten
vinden.

Tot bewaringe van ’t Casteel gedurende den uytval ende d’absentie 
sijn E. worden gecommitteert d’heeren Willem Jansz., Vlack ende van Die- 
men, neffens vier oppercooplieden, die gedurende ’t exploict op de punten 

t Casteel sullen commanderen, namentlijcken op den Diamant: Antho-

% van

i: van
nio del Court, oppercoopman op de7‘ Vere; op den Robijn: Jan van der Burch, 
oppercoopman in ’t Casteel; op den Saphier: Pieter Riael, oppercoopman 
op Wieringen', op de Peerl: EeuwoudtSpierinck, coopman op Delfshaven.

Op ’t huys van den Generalen Ontfanck sal sich by provisie als hooft ver
voegen den commissaris Gregorius Cornely, ende tot tweede persoon den 
oppercoopman van Rensen, omme ’t voorvallende aldaer waer te nemen.

Bartholomeus Cunst, burger deser stede, sal sich met eenige musquettiers 
op de nieuwe punct van de stadt, by de reduyt Geldêrlant, vervoegen om 
’t schudt ende bruggen daeromtrent te diffenderen. /

.l/f Den oppercoopman Daniël de Bucquoy sal ged-uerende den uutval op het 
stadthuys commanderen.

Voorder alsoo ons voorgecomen is, dat de soldaten, wercklieden ende 
andere met hun ordinary geltrantsoen, niettegenstaende tsedert dese trou- 
ble des Sondaechs yder een halff ® vlees met een mutgen wijn boven hun 
rantsoen genoten hebben, niet toe en mogen, ende soo geseyt wort, vermits 
de extraordinary dierte in alle eetwaren, genoechsaem honger lyden, wort 
mede goetgevonden, dat men haer tot subsidie, boven den vleesdach, die 
Sondaechs genieten, des Donderdachs noch sal laten geven ® vlees, off 
een halff® speek, meteen halff mutgen wijn, ende dat by provisie, soo lange 
dese schaersheyt ende belegeringe duert.

Actum in ’t Casteel Bat tav ja, datum ut supra. Was onderteeckent: J. P. 
Coen, Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, P. Vlack, 
Anthonio van Diemen.

; vA
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i Saterdach 21 October anno 1628. Naedat, volgens onse resolutie van den 
19 dito, ’t exploit op den vyant, desen morgen byderhant genomen sijnde, 
Godt sy loff, soo gesuccedeert is, dat de victorie behouden, de belegeraers 
uyt alle hunne trenchementen ende legerplaetsen geslagen ende in de vlucht 
gedreven hebben, wert voorder, op ’t voordraegen van sijn E., eenstemmich 
by den Raedt goetgevonden, dat men ’t vaertuych van den vyandt, liggende 
by Oosten Battavia, in de reviere Marondo (bestaende na ’t raport van seecker 
gevangen Javaen in omtrent 70 a 80 praeuwen ende goraps) onder ’t beleyt 
van den equipagiemeester Claes Pietersz. in gemelte revier sal aentasten 
ende sien te vermeesteren, ’t selve aff te brengen, off in den branttesteecken,
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ende aenstaende nacht met 12 tingans, dry schuyts ende boots, samen gemant 
met 250 coppen, namentlijck 120 soldaten ende 130 matroosen, versterckt 
met vaertuych van de burgerye ende Chinesen, derwaerts varen; d’Almo
gende geve haer goet succes ende victorie over den vyandt. Tot convoy ende 
retraite van gemelte cleyn vaertuych sullen medegaen de jachten Cleyn 
Heusden ende Hope, om haer by onse cruyssende jachten de Griffoen ende 
Teyouhan, omtrent gemelte revier op de wacht leggende, te voegen.

Actum in *t CasteelBattavia, datum utsupra. Was onderteeckentrj. P. Coen, 
Willem Jansz., Jaecques Lefebvre, Jan van Gorcum, P. Vlack, Antho-
NIO VAN DlEMEN.

Maendach 30en October, anno 1628. Alsoo de schepen Prins Willem, Nas- 
souw, Vlis singen, Veere ende Delffshaven tegenwoordich volladen ende seyl- 
reet liggen om in compagnie na ’t vaderslant te vertrecquen, draecht zijn E. 
voor, off men metdedespesche van gemelte schepen sal voortvaren, offdatter 
eenige reden zijn, waeromme deselve noch behoorden opgehouden te worden.

By den Raedt geleth zijnde, hoe serieuslijck d’heeren Bewinthebberen 
recommanderen ende belasten de tydige affvaerdinge der retourschepen uyt 
India na ’t vaderslandt, ten eynde in de maenden Mey, Juny ende JulyjTAso-* 
res off de baneken van Terreneuff mogen beseylen, omme alsoo (’t perijckel 
van ’t Canael schuwende) achter Engelandt om te loopen, ende in een goet 
saison op ’t vaderslandt te mogen comen. Daertegen weder geconsidereert 
zijnde, off men sich in dese tegenwoordige conjuncture, hebbende een soo 
machtigen vyant tegens ons in ’t veldt ende omtrent de stadt liggende, ende 
dat daerenboven met een groote sterfte besocht worden, van sooveel schepen 
ende volck behoort t’ ontblooten.
Den Raedt op d’een en d’ander reypelijck geleth hebbende is van advijs, 

ende arresteert dienvolgende, temeer men dagelijeks nieuw ontseth, soo uut 
’t patria, als van verscheyden andere quartieren is verwachtende, dat men de 
gemelte schepen den 3cn November aenstaende sal despecheren, ende in den 
name Godes naer ’t vaderslant sal vertrecken laten, gevictualieert naer be- 
hooren, ende gemant met 410 coppen, namentlijck 310 gesonde ende 100 
siecken, te weten op Prins Wilhem 70 gesonde, 25 siecken; op Nassouw 70 
gesonde, 25 siecken; op Vlissingen 60 gesonde, 15 siecken; op Veere 60 ge
sonde, 20 siecken; op Delffshaven 50 gesonde, 15 siecken; tsamen 410 soo 
gesonde als siecke coppen.

Tot verlossinge van ’t volck, ende opdat alles met des te beter ordre toe- 
gae, wert geordonneert den E. Pieter Vlack, met den equipagemeester Claes 
Pietersz.

Voorders by d’heeren Raden v^n India, namentlijck Willem Jansz., Jaeg-
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d’E. heer Generael verthoontques Lefebvre ende Jan van Gorcum, aen 
zijnde, hoe haren verplichten tijt, de Compagnie langer te dienen, ruym over- 
streecquen was,endedienvolgendeversochtenommehun metdeseschepen na 
’t vaderslant te mogen transporteren, ende alsoo gemelte heeren naer ernstige 
aenmaninge, selfs van zijn E., omme soo ’thun niet gelegen quame de novo te 
verbinden, dat dan ten minsten een jaer gelieffden te continueeren, echter by
hun versoecq sijn blyven persisteren, heeft zijn E. de saecke tot de naeste ver- 
gaderinge uytgestelt, mits den Raedt in bedeneken gegeven, off in dese trou- 
bleuse tyden, sonder merekelijeke vercortingh van Compagnie’s affairen, ons 
teffens van zooveel oude ervaren Raetspersoonen sullen mogen ontblooten.

Wert mede goetgevonden, alsoo den tijt begint te genaecken omme be- 
seyndingen ïnnewaerts te doen, dat men ’t schip den Briel sal prepareren 
omme de geeyschte coopmanschappen ende alle nootlicheden voor Amboina 
ende Banda daerinne te schepen, ende int eerste van ’t Westermouson daer- 
mede derwaerts sal laten vertrecken.

I
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Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteecqent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WILLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM, 
PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.I

Ui
Woensdach primo November 16281). Alsoo ’t versoeck nopende ’t vertreck 

na ’tpatria der E. Raden van India, namentlijck d’ heeren Willem Jansz., 
Jaecques Lefebvre ende Jan van Gorcum by jongste resolutie dato 30en pas- 
s^to in bedeneken is gebleven ende de gemelte heeren, niettegenstaende van 
sijn E. andermael tot continuatie aengemaent sijnde, by haer versoeck blyven 
persisteren, voor reden gevende dat hunnen verplichten tijt alreede twee ende 
driejaren geexpireert is, mitsgaders dat hun perticuliere affairen in ’tvaders- 
landt by langer tardance grootelicx verachtert worden, soo is ’tdat den Raedt, 
in consideratie nemende ’t versoeck van

i i
ï
111 IE d’ heer Willem Jansz., ten aensien 

van sijn E. ouderdom hem sijn versoeck toestaet, ende sal sich dienvolgende 
op ’t schip Prins Willem vervoegen.

Wat aengaet d’heeren Lefebvre ende Gorcum, den Raedt hadde wel gaerne 
gesien, dat hun E. noch gelieffde te continueren, te meer den dienst van de

/
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Generale Compagnie ’tselve in dese conjuncture op ’thoochste vereyschtals 
sijnde tegenwoordich alhier omtrent Battavia met een machtigen vyantge- 
quelt, den Tarnataen met seer quade desseynen ende groote concepten tot 
ruyne van Compagnies staet in de Moluccos ende de quartieren van Amboyna 
swanger, mitsgaders dat alhier by hun vertreck seer swack van ervaren raets
persoonen sullen versien blyven ; maer dewyle hun E. (des alles niettegen
staende) niet en hebben connen bewegen laten, heeft den Raedt haer vertreck

■t
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*) Resolutiën van 1 Nov, 1628—18 Sept. 1629: Q Q‘, 286.m
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• '
toegestaen orame, namentlijck d’heer Lefebvre met ’tschip Nassoiiw ende 
d’ heer Gorcum met Delfshaveti, naer ’tpatria te varen.

Ende opdatter gedurende de wederomreyse onder dese na huys gaende 
schepen, namentlijck Prins Willem, Nassouw, Vlissingen, Veere ende Deljfs- 
haven, goede ordre ende eenicheyt mach worden onderhouden, wert by sijn 
E. ende den Raet goetgevonden, dat de bovengemelte raden van India by 
beurt maent om maent de vlagge sullen voeren ende in den Raedt presideren, 
beginnende d’ eerste beurte van d’ heer Willem Jansz., soo voorts op d’ heer 
Lefebvre tot d’ heer Gorcum.

Wyders alsoo volgens resolutie in dato 2en Augusty passato den Raedt in 
bedeneken gegeven is geweest, by wat middel de vervallen saecken in deMo- 
lucqos ende de quartieren van Amboina ten besten van de Generale Com
pagnie behoorden geredresseert te worden, ten eynde de quade coursen der 
Tarnatanen, mitsgaders die van Loehoe, Combello ende consorten mochten 
werden gestudt, d’ondercruypinge ende ontreckingh van onse bontgenoten, 
onder ’t casteels gehoorsaemheyt staende, geprevenieert ende ’t vervoeren 
van nagelen verhindert, ende alsoo sijn E. naderhant verscheyden discoursen 
met den Raedt soo buyten als in vergaderinge op dit stuck heeft gehouden; 
item dat sedert over Amboina ende uyt Iexna.te.nader advysen becomen 
ende vernomen hebben hoe Kitchïl Aly in Amboina met 27 correcorren ende 
ander vaertuych, sterek omtrent 1500 coppen, gearriveert was; dat den co- 
ninek van Ternate Hamsia selffs in persoon met de resterende macht voor
nam te volgen, om me soo uytgeven den coninck van Bouton tegen den Mac- 
cassar t’assisteeren ende de misverstanden in Amboina wech te nemen; gelijck 
mede dat gemelten coninck Hamsia meest alle d’inwoonders van Macquian 
onder Kitchil Aly na Amboina had versonden, om sich soo 't schijnt van dat 
eylant te versekeren ende met eenen te verhinderen dat de nagelen (die seer • 
schoon stonden) aldaer niet gepluct ende aen de Generale Compagnie ge- 
levert souden worden, in voege dat oock niet meer als 13£ bhaer nagelen met 
Munnickendam becomen hebben, daer nochtans niet min als 200 bhaer vol
gens raport van de Gouverneur Lefebvre verhoopt wird.

Heeft d’heer Generael de gemelte resolutie ende alles voirder dat tot de
sel ve materie was dienende, andermael geresu meert, ende den Raedt voorge
dragen omme alsnu, te meer d’heeren Gouverneurs Lefebvre ende Gorcum 
op hun vertreck staen, finale conclusie daerover genomen te worden.

Den Raet op des E. heer Generaels vorige propositie, resumptie ende wel 
gefundeerde discoursen wegen des Tarnatanen quade disseynen ende groote 
concepten, tot prejuditie van de Generale Compagnie streckende, wel ende 
rypelijck gelet hebbende, besluyt eenstemmich ’t navolgende, te weten:

Dat men de nagelen van de Moluccos ende in de quartieren van Amboyna,
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f welcke d’inwoonderen alle by solemnele contracten aen de Generale Com
pagnie verobligeertsijn te leveren, by alle middelen voor gemelte Compagnie 
sal trachten te conserveren.

Ende dat men tot dien eynde alle vreemde handelaers als Macassaren, Mal- 
leyen, Javanen ende andere natiën met gewelt vandaer sal weeren, hun vaer- 
tuych aenslaen, vernielen ende verbranden ’tsy dan in see off op ’t landt 
selfs, ter plaetse daer ’tsonder onse expresse passedels soude mogen gevon
den worden, ende ingevalle die van de custe van Cheram onderstonden ge
melte vaertuych op haer custe tegen ons te deffenderen, sal men echter met 
de saecke voortvaren, onaengesien men andermael met die van Loehoe, Com- 
bello ende consorten in openbare oorloge souden vervallen, sijnde dit expe
diënt na des Raets opinie de bequaemste ende sekerste middel om ’t vervoe
ren van de nagelen voor te comen.

Dat byaldien (gelijck gevreest wort) Kitchil Aly eenige onser bontgenooten 
ende onderdanen, sorterende onder ’t Casteel Amboyna, socht t’ ontrecken, 
van ons te vervreemden ende ’t Moorsdom in te planten, ’t sy dan onder wat 
pretext sulcx oock mocht wesen, dat men ’t selve om geenige redenen sal ge- 
doogen, maer by sachte middelen off met openbaer gewelt, des noot sijnde, 
verhinderen ende voorcomen; item dat men voorder met goede voorsich- 
ticheyt de quade disseynen ende groote concepten die den Tarnataen schijnt 
voor te hebben sal prevenieren, hun voorderen indrang ende vergrotingh 
van synen staetsalsien te stutten, de vruchten van Macquian voorde Generale 
Compagniesooveel sal versekeren als mogelijck is; dat men de auctorjteyt die 
den Tarnataen over gemelte inwoonders qualijck gebruyckt, sal trachten te 
besnyden, ende dat men in generley maniere sal toestaen dat sonder onse 
kennisse, wille ende avoy merckelijck getal van volck van gemelte eylant 

* licht, om tot vergrootingh van synen staet op exployten te gebruycken, off 
wellicht in prejuditie ende tot nadeel van de Generale Compagnie aldaer off 
elders daermede yets attentere ende dat daerdoor de nagelen niet meer op 
de boomen vergaen gelijck voor desen meermalen geschiet is, tot grooten 
nadeel van de Compagnie.

Eyntlijck dat men dese onse resolutie de respective gouverneurs van de 
Molucqos ende Amboina aenschryven ende [gejlasten sal, dat deselve als 
de gelegentheyt voorcomt met discretie ter executie stellen, onaengesien 
dat met de Tarnatanen daerover in openbare oorloge souden moeten

Alsoo verscheyden raetspersonen in den achtbaren Raet van Justitie deses 
Casteels wegen hunne bysondere coccupatie ende affairen in Compagnies 
dienst nietpreciselijcktervergaderingeconnen compareren, item dat denluy- 
tenant Dietloff Specht overleden is, ende andere sieck sijn, soodat gemelte 
Raedt in hunne besoignes soo tot geen affhandelinge van saecken cunnen pro-
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cederen, gelijck wel behoort, wertgoetgevonden, dat men tot versterckinge van 
gemelte Raedt als ordinary comparanten sal assumeren d’oppercooplieden 
Ghijsbert van Lodesteyn ende Anthonio del Court; item dat men den opper- 
coopman Jan van der Burch, tot noch toe als provisionelijck president in ditto 
Raedt gecompareert, ten aensien van synebedieningealsoppercoopman van ’t 
comptoir alhier, daermede, als ’tselve behoorlijck waergenomen sal worden, de 
handen vol heeft, vansijn presidentsamptsal ontlasten, ende dat d’ heer Pieter 
Vlack, raedt van India, ’t selve sal waernemen; ende omme de gemelte nieuwe 
raetspersoonen behoorlijck in den Raedt t’aucthoriseren ende te beëdigen, wor
den gecommitteert d’ heeren Jaecques Lefebvre ende Adriaen Block Martsz.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum utsupra, ende was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, WlLLEM JANSZ., JAECQUES LEFEBVRE, JAN VAN GORCUM,

• > 5"' Pieter Vlack,/Antonio van Diemen.
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Sondach 5en November 1628. Alsoo den vyandt sich op Donderdach voor

leden, sijnde den 2 deser, in ’t Suyt-Westen van de stadt met een goet getal 
volck heeft vertoont, sijn leger tegen ’t bos verre buyten scheut van ons 
canon nedergeslagen ende desen nacht dereduyt Seelandt tot binnen scheut 
van sijn geschut meteen trenche, van hout, aerde als andersints opgeworpen, 
genadert is, heeft sijn E. door gecommitteerde den chrijgsraet van ’t Gasteel 
en die die van de stad yder apart doen voordragen, wat men in desegelegent- 
heytomden vyant festutten ende sijn voorder aproches te beletten behoorde 
by der hant te nemen; ende nadat de gecommitteerde de saecke met gemelte 
chrijgsraden gecommuniceert ende van hun eenstemmichadvijsraportgedaen 
hadden, namentlijck dat men vooreerst een goet uytsicht omtrent dat geweste 

de stadt ende reduyt diende te maken, ende dienvolgende alsulcke tuy- 
ende plantagie, die ons schadelijck ende den vyandt voorderlijck sijn, 

behoorden om te houwen ende te raseren, vindt sijn E. ende den Raedt 
goet (hun met gemelte advysen conformerende), om den vyandt geen voor
deel noch tijt te geven, dat men in allerijl ’t wercksal by der hant nemen 
ende den thuyn van den predicant Sebastiaen Danckaert, beplant met cocus- 
boomen, desen dach noch sal onder de voet smyten, ende dat men op morgen 
aen die van capiteyn Hendrick Lievensz. sal vallen, als sijnde twee seer 
dangereuseplaetsen, byaldien den vyant hem daerinne quame te verstercken; 
ende om dit te effectueren worden gecommitteert den Mayoor Vogel ende 
den president Putmans als opsienders over de Chineese burgery om ’t werck 
te doen, met Willem Jansz., opsiender van de generale wercken, over Com
pagnies lijffeygenen.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
Pietersz. Coen, Pieter Vlack, Antonio van Diemen,
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i Dinsdach 7en November anno 1628. AIsoo by resolutie van den 30en Octo- 

ber passato goetgevonden is, dat men ’tschip den Briel sal prepareren omme 
met de geeyschte coopmanschappen ende nootlicheden voor Amboyna ende 
Banda innewaerts te vaeren, draecht sijn E. voor, off ’t niet goef ware dat men 
noch een schip daerby voechde voor Banda, ende ’t sel ve met den Briel nevens 
’t fregat Suratte gelijckelijck Amboina liet aenloopen , omme alsoo in com
pagnie langs de custe van Java te seylen ende met des te meerder aensien in 
Amboina te verscheynen, ende sulcx geraden sijnde, wat schip off jacht daer- 
toe bequaemptstendegereetstsy, gelijck mede wanneer men deselve behoort 
aff te vaerdigen; voorder of ’t noodich zy, alsoo Kitchil Aly alreede in Am
boina verschenen was ende den coninck van Ternaten in persoon stont te vol
gen, dat met gemelte scheepen vooruyt ymant extraordinary tot assistentie 
van den Gouverneur aldaer gecommitteert wort, omme Compagnies welstant 
in gemelte quartieren ten besten te helpen bestieren ende beleyden.

By den Raedt op de presente navale macht hier ter reede geleth sijnde, ende 
geconsidereert dat dagelijcx van diverse quartieren ontset van schepen heb
ben te verwachten, arresteert dat men ’t jacht Purmerent voor Banda sal 
affladen ende seylreet maecken omme, gereet sijnde, op hun despeche te 
resolveren; wat de besendingh van ymant extraordinary na Amboyna aen- 
gaet, den Raedt inclineert wel meest ’tselve tot naeste gelegentheyt uyt te 
stellen, dan is dat poinct totdat de schepen seylreet sullen sijn in bedeneken 
gelaten.

Wyders alsoo ’t schip Beverwijck op heden van Jamby met peper volladen 
alhier wel aengecomen is ende dat den oppercoopman van dat comptoir tot 
voorder opsamelingh van peper omtrent 120 packen Suratse ende Choro- 
mandelse deden met 8 a 10.000 realen in contant is eysschende, wert goet 
gevonden dat men ’t jacht de Haze vooruyt met 50 packen deden ende 
8.000 realen op ’tspoedichste derrewaerts sal schicken.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.
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§1 Vrydach 10cn November 1628. Alsoo ’t jacht den Ar ent ende de fiuyte Am- 
sterveen |>eyde met peper volladen op heden van de Westcuste van Sumatra

^.. ’ alhier wtl aengecomen sijn, draecht sijn E. voor of niet geraden sy dat
den Arent met sijn last op ’tspoedichste mede afvaerdigc omme noch in com
pagnie met de vijff schepen, den 4cn deser van de reede alhier vertrocken, na 
’t patria te seylen. By d’ heer Generael ende Raedt geleth ende overleyt sijnde 
dat gemelten Arent ten minsten met 50 coppen sal moeten gemant worden, 
ende boven de 150 lasten peper niet can overvoeren, sijnde een sober retour, 
in 'tvaderslant niet boven de /170.000 waerdich; item dat ons van soo een
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bequaem jacht, in India dienstich, sullen moeten ontblooten, op welcke ende 
andere consideratien meer, goetgevonden wort ’t versenden van den Ar ent noch 
aen te sien tot de compste van de Leeuwinne, op hope off intrem een ander 
bequamer ende grooter schip ’tsy van ’tpatria off elders mocht verschynen.

Wert mede gearresteert dat den oppercoopman GerritBrouckmans met de 
jachten den Griffioen ende Kemphaen na Bantam sal verseylen omme de be- 
settinge van de reede aldaer te continueren gelijck voordesen, ende conform 
d’instructie hem medegegeven.

Wyders alsoo den tijt genaeckt ende de schepen ten naesten by gereet sijn 
omme na Amboyna ende Banda te seylen, wort goetgevonden, dat men de 
hooffden onder ’t casteel Amboyna sorterende, mitsgaders capiteyn Hittoe 
ende Amba Radja Calembatte, alle voor desen met onse scheepen alhier over 
Amboyna aengecomen, weder sal demiteren, ende dat de radjas Roseniva 
ende Soya, hooffden van onse ondersaten in Amboina, met ’t jacht Ziiratte, 
capiteyn Hittoe met sijn gevolch per den Briel, ende Calembatte met Pur?ne- 
rent wederom derwaerts sullen vertrecken ; voorder dat men haer tot een aff- 
scheyt sal vereeren in cleeden als andersints de waerde van 980 realen van 
8en te weten: aen de overhooffden van ’t casteel, namelijcken Radja Roseni
va, Radja Soya, Castaigne, Gommes (beide hier overleden) yder 70 realen, 
tsamen 280 realen; aen de Raedtcamer in Amboina 400 Realen; aen ca
piteyn Hittoe, sijn soons Heleny ende Kakialy met sijn gevolch 200 realen; 
aen Calembatte, gesant van' Loehoe met sijn gevolch 100 realen; tsamen 
980 realen.

Ende alsoo gemelte persoonen hebben versocht eenige penningen alhier 
te lichten om in Amboina wederom te vergoeden, wert toegestaen dat men 
hun op haer versoeck sal accommoderen met de somma van 600 realen, na- 
melijck 300 realen, aen Radjas Roseniva ende Soya; 200 realen 
teyn Hittoe; 100 realen aen Calembatte.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTONIO VAN DlEMEN.
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Woensdach 15en November 1628. Alsoo ’t schip de Leeuwinne op 14cn 
deser voor ’t vaderslant ten naestenby volladen van de custe Choromandel 
alhier is aengecomen, is goetgevonden dat men sijn resterende ladinge met 
foely sal suppleren ende ’t selve op ’tspoedichste met 70 coppen van ’toudt- 
ste volck gemant (daeronder 15 soo siecken als impotente) naer ’t patria sal 
affvaerdigen omme de schepen Prins Willem, Nas sou, Vlissingen, Vere ende 
Delffshaven is ’t mogelijck in de straete Sunda noch te beloopen.

Wyders alsoo alle de respective Cameren van Hollant by haer missive mettet 
schip Schiedam dato 29 November 1627 adviseren, hoe den commandeur
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Adriaen Blocq Martensz. op ’t advijs van synen perticulieren scheepsraet, 
contrarie haere E. expresse endepreciseordre, met de schepen Prins Willem, 
Camp en, Vliegenden Draeck, de jachten Wieringen ende Der Schellingh met 
twee victualiefluyten onderstaen heeft Engelandt aen te doen ende in Wicht te 
loopen, waerdoor de scheepen Campen ende Vliegenden Draeck sijn commen 
te pericliteren ende de reste in gevaer (van aldaer gearresteert te werden) 
gebracht, ende dat hun E. by gemelte missive seer ernstlijck gelasten men 
sich alhier van de saecke soude informeeren, omme daerinne ten exempel 
van andere te disponneren, soo de schuit off wel gefondeerde onschult sat 
bevonden worden te meriteren, draecht sijn E. voor, dewyle de saecke alrede 
by den fïscael in recht wort vervolcht, off ons daerinne yets voorder te doen 
staet; den Raedt is van advijs dat men den Raedt van Justitie, die deselve in 
handen heeft, daerinne sal laten disponeren ende dat ondertusschen den 
voorsz. commandeur Adriaen Block Martensz. tot naerder ordre, gelijck hun 
E. voornoemt bevelen, sal gesuspendeert blyven van de qualiteyt van extra- 
ordinary Raet van India.

Voorder alsoo den vyant soowel by Oosten als Westen de stadt met sijn 
legerbegintenaerderen,wortbyd’E.heer Generael goetgevonden de chrijchs- 
raden daerover te doen aenspreecken om hun advysen, wat daertegen be
hoorden te doen te hooren ende hun met eenen te recommanderen de goede 
wacht, dat hun volck beter by den anderen houden ende niet wijt en sijt laeten 
loopen, omme des te beter op syne defentie te staen off den vyant op sijn 
onversiens yevers een inval voornam te doen; item dat yder versorge de 
punten ende sterckten, daerop bescheyden is, van alle nootwendige amonitie 
van oorloge, victualie als andersints wel versien werden gehouden om in tijt 
van noot niet verlegen te vallen, ende voorts dat de wercken die tot versterc- 
kinge van de stadt noch onderhanden sijn, op ’t spoedichste voltrocken 
mogen werden.

Alsoo by ’t overlijden van luytenant Ditloff Specht ’t luytenantschap 
’tgarnisoen alhier compt te vaceren, wert goetgevonden den vendrich Jochem 
Roeloffsz. in des overledens plaetse ende gagie te surrogeren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONïO VAN DlEMEN.

van

Dingsdach 21en November 1628. Alsoo tot vervolgh van den Solor ende
vanTimorsen handel ende proccure van sandelhout aen de buytencuste 

Timor tijtlijck een jacht ofte meer worden vereyscht, gelijck mede datter wel 
eerstdaechs een besendingh van hier recht door nae de Moluccos behoorden 
te geschieden, omme de comptoiren aldaer van de geeyschte coopmanschap- 
pen, vivres ende andere nootlicheden tytelijck te provideren ende haer met
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onse advysen te dienen, draecht sijn E. den Raedt voor of niet geraden ende 
oock noodich sy, dat men met gemelte besendingh hoe eer hoe liever voort 
vare, dan offer in dese tegenwoordige conjuncture (dat met soo merckelijcke 
sterfte besocht worden ende den vyant noch met een sterck leger omtrent de 
stadt is liggende) eenige redenen ende consideratien sijn, waeromme de be
sendingh nae voorsz. quartieren noch wat behoorden uytgestelt te werden. 
By den Raedt gelet sijnde op de sober gestaltenisse van Compagnies presente 
scheepsmacht ende gesontvolck hier ter rhede sijnde, soodanich dat niet son- 
der groote incommodatie een bequaem schip voor de Molucquen met een jacht 
voor Solor ende Timor, behoorlijck gemant, vooralsnoch souden connen 
uytsetten, wort by d’ E. heer Generael ende Raden gearresteert ende goet- 
gevonden, de beseyndinge na de voorsz. plaetse tot nader ontset ende beter 
gelegentheyt van schepen ende volck (’t welck doch alle uren soo van Choro- 
mandel, ’t vaderslant als andere quartieren staet in te comen), te traineren, 
te meer men met de depesche na de Molucquen sonder merckelijcke verachte- 
ringe noch wel een maent mach supersederen, gelijck mede dat van cargesoen 
tot proccure van sandelhout op de Zuytcust van Timor nae behooren niet 
sijn versien, maer dagelijcx van Teyouhan wort verwacht, mitsgaders dat om 
sandelhout voor Choromandel, Suratte, Parsia ende dejoncken die van China 
souden mogen verschynen vooreerst niet sullen verlegen vallen, alsoo noch 
redelijcke partije in voorraet hebben. Wat belanght ’t redres van Compagnies 
affairen in Solor, den Raedt den 13en October in bedeneken gegeven, wert de 
conclusie dienaengaende alsnoch, ende totdat gelegentheyt hebben derwaerts 
te senden, uytgestelt.

Item alsoo de scheepen den Briel, Punnerendt ende ’t fregat Suratte, vol
gens resolutie van de 7en deser naerjAmboina ende Banda gedestineert, ten 
naestenby seylreedt endeveerdich sijn, en datdeselve boven de ingescheepte 
coopmanschappen ende nootlicheden noch redelijcke pertye rijs (soo byder- 
hant waer) souden connen innemen, draecht sijn E. voor, off men gemelte 
schepen sonder rijs sal affvaerdigen, dan off men die noch een tijt lanek sal 
ophouden totdat ’t verwachte secours van Chiam off Choromandel becomen, 

alsoo pertye rijs met deselve noch innewaerts te schicken; arresteert den 
Raedt dat men ’tvertreck van gemelte scheepen sal traineren tot den 25en 
deser ende alsdan (’tsy dat rijs becomen off niet) hun reyse laten vorderen, 
opdat in waerts niet langer van onse nodige advysen ende ingeladen cargesoen 
gefrusteert blyven.

Wyders alsoo by examinatie ende confrontatie der monster- en rantsoen- 
rolle deses guarnisoens ende alle andere Compagnies dienaers, soo binnen als 
buyten ’t Casteel bescheyden, merckelijcke abuysen tot grote prejuditie van 
de Generale Compagnie bespeurt ende gevonden worden, in voegen dat den
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coopman Willem van Wel (die de administratie wegen d’ uytreyckingh van ’t 
ordinary geltrantsoen bevolen is) ruym 100 coppen in de maent September 
ende omtrent 50 in de verleden maent October in reeckeninge brengt meer 
betaelt te hebben, alsser by monsteringe inderdaet werden bevonden te sijn, 
sonder dat nochtans reden noch reecquening weet te geven, waeruyt dit abuys 
ontstaet, alleenlijckdatter onder siecken soodanige sijn welcke gedurende hare 
sieckte geen rantsoen toecomt, maer van de Compagnie onderhouden wor
den, echter trachten by d’ een off d’ ander middel hun rantsoen te doen halen; 
andere die hun als den rantsoendach voorhanden is, veynsen gesont te sijn, 
’tgelt ontfangen hebbende, weder als sieck sijnde haer na ’t hospitael vervoe
gen, treckende alsoo dubbel onderhout van de Compagnie ende alsoo dese 
fraude niet alleen gecommitteertwort in ’t geltrantsoen, maeroockin ’t vlees, 
speek, wijn en rijs, wort op voordragen van zijn E., omme gemelte ende andere 
abuysen, frauden ende schaden voor te comen, goetgevonden, dat den coop
man van Wel (die tot nochtoe ’t geltrantsoen van de soldaten volgens sijn 
rantsoenrol aen de corporaels heeft laten volgen) van nu voortaen yder man 
hooft voor hooft sijn rantsoen sal betalen, tot welcken eynde sich persoonelijck 
met eenige assistenten vervoegen sal ter plaatse daer ’tguarnisoen sich ont- 
hout, omme van ’t getal derselver conform sijn betalingh perfecte rolle te for
meren, opdat hun den bottelier ende den opsiender van den rhijs conform 
gemelte rolle mede mogen reguleren, sijnde dit de bequaemste middel om de 
Compagnie, sooveel doenelijck wert, van schade en fraude t’ ontlasten.

Alsoo Jochem Roeloffs, vendrich van ’tguarnisoen alhier, als luytenant in 
plaetse van Ditloff Specht saliger getreden is, wertop de goede rapporten ende 
getuygenisse die men van den sargiant Ermbout Jacobsz. vernempt, ’t vace
rende vaendrichsampt aen denselven vergunt, ende sal van nu voortaen winnen 
ƒ.... *) ter maent.

Adam Maynder, voor opperchirurgijn met ’t schip Uttrecht in ’tlantge- 
comen a ƒ 30 per maent (ende tsedert in voorsz. qualiteyt alhier aen landt 
gebruyckt), wert ten aensien van syne goeden yver ende extraordinary dien
sten, soo voor als in den oorlogh, toegeleyteen tractement van ƒ50 per maent, 
ingaende primo Mey passato, neffens oppercoopmans rantsoen.

Wert mede goetgevonden om goede reden ende consideratien dat 
d’ondergeschreven weduwen tot onderhout maentelijck sal laten genieten 
d’helft van ’t rantsoen, ’t welck hun mannen in haer leven getrocken hebben, 
soo lang als ongetrouwt blyven ofte totdat anders hierinne souden
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resolveren, te weten: d’huysvrouwe van den heer Jeremias de Meester saliger 
in sijn leven Raet van India, ditto van den secretaris Jacob van Doreslaer, ditto

l) Niet ingèvuld.
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.van den predicant Johannes Chavelerius, ditto van Jan de Coster in sijn leven 
oppercoopman, ditto van den oppercoopman Jan Swaen, ditto van den on- 
dercoopman Cornelis van Huyckersloot.

GerretCorsen, in ’t lant gekomen anno 1623 in Augusti voor assistent a ƒ16 
per maent, wort de novo aengenomen, de Compagnie na de expiratie van 
synen verbonden tijt noch 3 jaren te dienen, omme, degelegentheyt voorval
lende, als ondercoopman gebruyckt te worden onder een tractement van ƒ34 
per maent, mits van nu aff genietende ondercoopmansrantsoen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTONIO VAN DlEMEN.

;

Maendach den 1 lcn December 1628. By resolutie van de 13en October pas- 
sato den E. Raedt in bedeneken gegeven sijnde off den handel op Timorsoo 
important is, dat men daeromme ’t fort Henricques op Solor tot last van de 
E. Compagnie behoort te continueren off ’t selve met minder volck beset te 
houden, ende wat voorder tot vervolch van den handel in Solor dienen te doen, 
is alsnu de voorgaende propositie door syne E. gerenoveert, ende dewyle de 
saecke sedert in bedeneken gehouden is ende by de E. Raden, soo dejegen- 
woordige als d’E. heeren Willem Jansz., Jaecques Lefebvre ende Jan van 
Gorcum, welcke met de schepen naer 't vaderslant vertrocken sijn, dickwils 
van dese saecke gediscoureert is ende elckeen tot de lichtinge inclineerden, 
is alsnu finalijck geresolveert ende goetgevonden ’t garnisoen van Solor te 
lichten ende ’t fort Henricus te raseren, alsoo verstaen wort, dat men den han
del op Timor met scheepen jaerlijcx evenwel sal connen continueren sonder 
dat noodich sy daeromme op Solor eenich garnisoen te houden, ende dat onse 
bontgenooten haer met de Portugiesen ende die van Larenticque, onsevyan- 
den, hebben vereenicht, waerdoor de commandeur Horney aviseert mede ge- 
nootsaeckt is geworden, by provisie ende tot onse voordere aprobatie met 
deselve vyanden te verdragen, door vreese dat gemelte bontgenooten ons 
t’ eenemael affvallen souden ; item ten aensien van de voornoemde bontge
noten niets goets te verwachten hebben, alsoo ’t Mooren sijn, die niet alleen 
door d’onse tot de Christelijcke religie niet gebracht connen werden, maer 
selffs onderstaen de gechristende inwoonderen van ons aff te trecken ende 
Moors te maecken; d’intreckinge van dit garnisoen wort oock goetgevon
den, vermits bevinden de Compagnie swaer ende ondienstich valt, haer volck 
wijtuyttebreyden, ende opdat andere plaetsen van meerder importantie dies 
te beter sullen mogen versorgen. /

Is voorder goetgevonden, dat men tottet volbrengen van gemelte lichtinge 
committeren sal den oppercoopman Gregorius Cornely omme alles daertoe 
nodich vvesende te verrichten, naerdat haer mede gegeven cargasoen, sooveele

|

\

f

46

II



Batavia, 11 Dec. 1628.

doenelijck is, sullen hebben verhandelt, waertoe hem schriftelijcke ordre, 
commissie ende authoritey.t sullen presteren ende medegeven.

Voorder alsoo de jachten ’s Lants Hope ende de Kemphaen van dejegen- 
woordige scheepen hier ter rheede de bequaemste werden geoordeelt 
tot gemelte besendinge gebruyckt te werden, is goetgevonden, dat men de- 
selve daertoe metten eersten gereet sal doen maecken ende laten vertrecken.

Wyders dat men de peper, uyt ’t schip den Arent van de Westcuste op Scn 
November passato gearriveert, sal doen lossen ende den overigen, die men 
hier aen lant niet sal connen bergen, in ’t jacht Grootenbroeck sal doen sche
pen ende alles daernae schicken, indien ’t naer desen goetgevonden mocht 
worden een advijsjacht naer ’t vaderslant- te seynden, dat ’t selve in alleryle 
daertoe gebruycken mogen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTONIO VAN DlEMEN.
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Donderdach den 14en December 1628. Alsoo verstaen dat in Bantam goede 
perteye peper in voorraet is, die van d'Engelsse Compagnie geen middel en 
•hebben om die te coopen, ende dat die van Bantam tot verdrach ende handel 
met ons seer genegen souden wesen, isdoord’E. heer Generael voorgedragen 
off niet geraden sy t’onderstaen off voorsz. peper van Bantam sullen connen 
becommen, eer d’Engelssen nieuw secours van geit ende cleeden vercrygen, 
jae oock al souden daeromme t’onser disreputatie d’eerste aenspraeckedoen, 
niettegenstaende gesecht wort de coninck van Bantam ’t ooge soude hebben 
met onse hulpe synen staet tegen den Mataram te versekeren.

Op de consequentie van voorsz. propositien ende andere consideratien van 
importantie meer by den Raet gelet sijnde, wort met eenparige stemmen 
goetgevonden, dat onderstaen sullen in onderhandelinge met die van Bantam 
te treden, omme de peper aldaer wesende vandaer te trecken ende voorder 
met haer te handelen sooals ten dienste van de Compagnie geraden sullen 
vinden; dat hiertoe gebruycken sullen den oppercoopman Gerard Broeck- 
mans die de wacht een tijt langh aldaer als commandeur waergenomen heeft, 
welck vooreerst met sommiere instructie ende voorts met successive avisen 
ordonneren sullen, hoe hem in dese handelinge sal hebben te dragen.

Ende ten eynde dat aldaer opnieuws des te aensienlijcker comparere, is 
goetgevonden, dat voorsz. Broeckmans eerstdaechs met ’t schip ’j- Lants Mau
ritius wel gemant naer Bantam varen sal, ende dat hem medegeven sullen de 
waerdeye van ontrent 100 realen van 8eu aen cleeden als andersints 
clenicheyt tót vereringe te gebruycken daer sulcx ten dienste van de Com
pagnie goet soude mogen vinden.

Is voorder door syne E. voorgedragen off men 'textraordinary rantsoen aen
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Batavia, 14 Dec. 1628. 723

de soldaten ende andere Compagnies dienaers, vermits de groote diertege- 
duerende de belegeringe toegelecht, afifschaffen off noch voor enigen tijt sal 
continueren, hetwelcke tot andere gelegentheyt in bedeneken genomen is.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTONIO VAN DlEMEN.

Woensdach 20en December 1628. Op de propositie van syneE. dato 14en 
deser nopende ’t extraordinarie rantsoen gedurende den oorloge met die van 
de Mattaram aen ’t garnisoen ende vele andere Compagnies dienaers alhier 
verstreckt, namen tlijck twee vleys- endespeckdagen ter weke, neffens l-|-muts- 
ken Spaensche wijn, wert gearresteert, alsoo den vyant sich geretireert heeft 
ende vertrocken is, ’t landt rontsom weder open ende veyl, mitsgaders dat de 
provisien van vleys, speek ende wijn seer beginnen te minderen, dat men voor
eerst ’t ransoen van wijn sal schorten ende maer eens rantsoen van vleys off 
speek des weecks sal geven, te weeten Sondachs; item dat men in plaets van 
den wijn weeckelijcx sal uytreycken aen yeder hooft een mutsken olye van 
olyven, ende dit alles by provisie ende extraordinaris, totdat anders geraden 
sullen vinden daerinne te dispon neren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Coen, Pieter Vlack, Antonio van Diemen.
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Vrydach 29cn December anno 1628. Alsoo van den oppercoopman Gerrit 
Broeckmans verstaen, dat in gespreek met die van Bantam, namentlijeken 
metten Tommogon, gecomen is; dat uytterlijck goede mine bethoonen hem, 
Broeckmans, ende d’onse acces in Bantam verleenen ende oock gedoogen dat 
aen de schepen allcrley ververssinge gebracht wert, maer dat de toelatinge 
van den peperhandel schynen te trayneren, totdat wy de licentie schriftelijck 
ende met presenten aen den coning van Bantam naerder versoecken, is der- 
halven door d’E. heer Generael voorgedragen off de tijt noch wat sullen aen- 
sien, dan off de licentie schriftelijck met presenten souden versoecken; waerop 
wijtloopich gediscoureert sijnde, eyntlijck verstaen is, best te wesen vooreerst 
geen naerder aensoeck te doen, overmits den Raedt van opinie is, dattetmeer 
verachteren dan voorderen soude; dat Lacco, Chinees, wederomme herwaerts

L

ontbieden ende de tijt noch wat insien sullen.
Item alsoo ’t schip Zuyt Hollandt op gisteren met 200 lasten rijs van Siam 

gecomen is, wert door synegemelteE. voorgedragen watgeraetsaemstzy, dat 
tselve alhier losse, off naer de Molucquen, Amboyna off Banda sende,men

dan off’t beter ware dat ’tselve, gelost zijnde, van hier met een competent, wel 
gesorteertcargasoen naer Balanboam ende Balyaffvaerdichde om syneladinge 
van rijs ende bestiael aldaer te procureren ende ’t selve vandaer naer Amboi-
na te laten verseylen^/
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^ ,y>' Is op ’t voordragen van zyne gemelte E. met eenparige stemmen goetge
vonden ende gearresteert, dat men ’t schip Zuyt Hollandt metten eersten sal 
doen lossen ende laten prepareren om syne reyse naer Baly ende Balambou- 
angh tot procure ende opsamelinge van rijs ende bestiael te voorderen, ende 
van daer naer Amboina op ’t spoedichste te verseylen.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: J. P. 
COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Dingsdach 2on lanuary anno 1629. Alsoo den president Gilles Zeys in de
Molucquen overleden ende wederomme by provisie door den Raedt aldaer in 

- /S sijn plaetse geëligeert is Pieter Wagensvelt^pppercoopman, is door d’ E. heer 
Generael den Raedt andermael geproponeert, gelijck zyne E. voor desen ver-

3
scheyden reysen meergedaen heeft, wat ten besten dienste van des Compag
nies affairen in de Molucquen geraedtsaemst sy, dat voorsz. Wagensvelt ’t 
opperste gesach aldaer bevelen, off een ander daertoe authoriseren ?

Item alsoo ’t schip den Arent ten naesten by volladen is meteen cargasoen 
van provisien ende cleeden voor de Mollucquen, wat best geraden sy, dat men 
’tselve rechtdoor langs de custe van Celebes, off over Amboina naer de Mo
lucquen sende, ende wanneer men ’tselvige affvaerdigen sall ?

Is op ’t voordragen van syne gemelte E. naer verscheydene discourssen 
goetgevondenendegearresteert, dat tot gouverneur over de Molucquen autho- 
riseeren sullen den oppercoopman Gijsbert van Lodensteyn ; ten aensien ver- 
meynt wordt de coning van Ternaten neffens Citchil Aly met hunne macht 
in Amboyna wesen sal, is goetgevonden, dat het schip den Arendt over Am- 
boyna (ende niet recht door langs Celebes) nae de Molucquen sullen laten 
varen omme te sien off daer in passant eenige dienst soud connen doen.

Item dat Willem Bontius, oppercoopman op ’t jacht Beverwijck, sich op ge
melte schip den Arent sal transporteren ende daermede naar de Molucquen 
in vorige qualité begeven.

Voorder dat Pieter Wagensvelt, president jegenwoordich in de Molucquen, 
sich mette eerste gelegentheyt herwaerts aen sal vervoegen, omme ons mon
deling rapport te doen van den stant ende gelegentheyt aldaer.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Woonsdach 3cn January anno 1629. Alsoo by ’t vertreck van Hendrick Lie- 

vensz. capiteyn van de borgerlijcke wacht ende schepen deser stede, gemelte 
plaetse in ’t collegie van schepenen is comen te vaceren ende noodich sy 
deselve wederom met een ander bequaem persoon gesuppleert werde, is op 
’t gedane vertooch aen d’E. heer Generael eenstemmich goetgevonden (uut
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het geëxhibeerde dobbelgetal by ’t E. collegie van schepenen) in gemelte 
plaetse te surrogeren den persoon van Sebalt Wonderaer, oudtschepen deser 
stede.

Actum in ’t.gasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN.'PlETER VLACK, ANTONIO VAN DlEMEN.

L/.

Maendach 15en January anno 1629. Alsoo tot vervolch van den peper
handel noodich is eene besendinge naer Benjarmassing voorgenomen worde, 
is door d’E. heer Generael den Raedt voorgedragen, wat schip dat men daer- 
toe best soude mogen gebruycken, wanneer men ’t selve behoort aff te vaer- 
digen, ende oock wie daermede als opperhooft derwaerts sullen senden.

Waerop met eenparige stemmen goetgevonden ende geresolveert is, dat 
men de fluyt Velsen ende de chaloupe de Niemvicheyt> als sijnde van de sche
pen hier ter rheede jegenwoordich de bequaemste totte gemelte besendinge, 
metten eersten sal laten prepareren ende deselve met een wel gesorteert car- 
gasoen naer Benjarmassingh depescheren.

Item dat den oppercoopman Paulus Croock sich op gemelte fluyte als 
opperhooft transporteren ende daermede derwaerts begeven sal, om des- 
selfs ingeladen cargasoen aldaer tegens peper ende goudt te verhandelen, ende 
in gevalle tegen de maent Mey syne volle ladinge van peper niet conde be- 
comen, dat van daer naar Cottaringe, omtrent vijff dagen zeylens Westelijcker , 
als Benjarmassing gelegen, sal verseylen, om aldaer syne gebreeckende last 
met rijs, pady, rottang, was, drakenbloet, cicir off schildtpadshoorn, besoar- 
steen ende anders te suppleren, ende sich daermede op ’t spoedichste weder
om me herwaerts te begeven.

Voorts alzoo verscheyde chrijgsofficieren van ’t garnisoen alhier ende an
dere gedurende de belegering deser stadt Batavia van des Mattarams volck 
provisionelijck in hooger ampten geemployeert geweest sijnde, ernstelijck 
versocht hebben, haerluyden vergunt te mogen worden in recompense van 
hare goede diensten soodanigen rantsoen als de qualiteyt (waerinne yder- 
een doenmaels by provisie gestelt was) vereyscht, is eenstemmich goetge
vonden endegearresteert, haerlieden voorgemelte versoeck toe te staen ende 
hun daermede te gratificeren, om haerin toecommendeniettediscouragieren 
maer te meer animeren, ende dat ter tijt toe dat daerinne anders souden 
mogen resolveren, ende sijn geweest, te weten :

Capiteynen: Jochem Roelofsz. van Deutecom, luytenant; Hans Jurien 
Kerckman, luytenant.

Luytenanten: Ermboudt Jacobsz, sergeant; Troylus Lovel, sergeant;
Jurien Gardijn, sergeant; Marten Pudger, sergeant; Barent van Bentem, 
sergeant,
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Batavia, 15 Jan. 1629.726

Vendrichs: Isaack Strijcker, vendrich apoincte; Pauls van Flensburch, cor- 
porael van d’adelborsten; Jan van Wel, assistent; Gerrit Cruydenaer, cor- 
porael van d’adelborsten ; Andries Willemsz., vendrich apoincte.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was ondertevckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Maendach 22en January 1629. Alsoo door ’toverlyden van Gomarus van 
Staen, capiteyn van de borgerlijcke wacht ende schepen deser stede, ge- 
melte plaetse in ’tE. collegie van schepenen is comen te vaceren, ende over- 
sulcx noodich sy de selve wederomme met een ander bequaem persoon ge- 
suppleerdt worde, is op ’t gedane vertooch aen de E. heer Generael eenstem- 
mich goetgevonden (uyt het geëxhibeerde dobbelgetal by ’tE. collegie van 
•schepenen) in gemelte plaetse te surrogeren den persoon van Nicolaes Poran- 
delli, burger ende oudt schepen deser stede.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Woensdach 24en January anno 1629. Alsoo de fluyte Edam op gisteren 
met omtrent 190 lasten rijs ende 300 slaven vanfArracan is gekeert, wert op 
’tvoordragen van syne E. gearresteert ende goetgevonden dat men deselve 
met syne rijslast ende 200 slaven op ’tspoedichste recht door naer Banda sal 
voortsenden, met ordre dat gemelte fluyte in 'teerste van ’tOostermousson 
weder herwaerts keere, omme tijd tl ij ck - o p andere voyagie geëmployeert te 
mogen werden.

Volgens resolutie van 29 December passato hadden goet gevonden ’t schip 
Zuyt Hollandtom rijs ende bestiael voor Amboina naer Baly ende Balambou- 
ang te senden, maer alsoo ondertusschen met lossen van de rijs, per ditto 
schip van Siam gebracht, veel tijt is verloopen, mede dat by naerder informatie 
verstaen, ’t selve schip te svvaer ende onbequaem tot ’tBali ende Balambou- 
angse vaerwater is, wert by syne E. ende den Raet goetgevonden gemelte 
resolutie te schorten ende ’tschip Zuyt Hollandt hier ter rheede te houden, 
omme by provisie de peper van de fluyte Velssen enóejAmstervecn daerinne 
over te schepen.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Donderdach 2cn Februarv anno 1629. Alsoo tot noch toe voor Amboina 
de behoorlijeke provisie van rijs niet hebben connen bestellen, gelijck mede 
dat metten Arendt voor de Molucquen niet meer dan 50 lasten rijs sijn ge- 
sonden, wert by syne E. voorgedragen, dewyle hier jegenwoordich redelijeke 
quantité rijs, soo van Siam als ander quartieren gecommen, by der handt is
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Batavia, 24 Jan. 1629.

ende dat dagelijcx van Choromandel ende Arracan noch goede pertye wort 
verwacht, of ’tniet geraden ende goet ware, dat men metten eersten den ge- 
eyschten rijs voor Amboina beschickten ende de Molucquen met meerder 
pertye provideerden, gelijck mede wat schepen off jachten tot gemelte be- 
sendinge best souden mogen gebruycken, ende wanneer men deselve ver
senden sal.

By den Raedt op de propositie van den E. heer Generael gelett sijnde, 
arresteert eenstemmich dat men met de besendinge sal voortvaren ende voor 
Amboina ’t jacht Medenblick ende voor Ternaten ’t jacht Zeeburch sal prepa
reren, als sijnde naergemaeckten overslach van der Compagnies jachten ende 
schepen hier jegenwoordich ter rheede tot gemelte voyagie de bequaemste; 
voorts dat men in Medenblick voor Amboina sal doen schepen omtrent 160 
lasten Siamschen rijs, nevens eenige cleeden, jongst met Schiedam van Cho
romandel becomen; item voor de Molucquen in Zeebureh 50 a 60 lasten rijs 
met eenige cleeden ende ƒ 15.000 in dubbelde stuyvers; eyndelijck dat Zee
burch met 60 coppen voor 8 maenden van victualie, amunitie etc. sal werden 
versien omme tegen den 8en oft 9en deser in compagnie van Medenblick naer 
Amboina te vertrecken, soo omme des t’aensienlijcker aldaer te verschy- 
nen, als op hope dat den gouverneur Lodensteyn met den Arent in Amboina 
noch mocht beloopen, ende alsoo gesamenderhant naer de Molucquen te 
seylen.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Maendach 6cn February 1629. Alsoo Limlacco op 3en deser alhier van 

Bantam is gekeert met omtrent 700 sacken peper, ende apparent is, eerlange 
meerder partye van daer in Batavia sal werden g'ebracht, dewyle de coning 
van Bantam de Chinesen opentlijck de vaert ende commercie tussen Batavia 
ende Bantam toestaet, wert by syne E. den Raedt voorgedragen oft niet ge
raden ware, omme den peperhandel des te beter scheut te doen geven ende 
herwaerts te trecken, gelijck mede opdat de cooplieden versekert mochten 
wesen ende reecqueninge conden maecken tot wat prijs den peper alhier 
souden mogen quijt raecken, dat men een seeckere prijs op de Bantamse 
peper raemden, daervoor de Generale Compagnie deselve souden mogen aen- 
nemen ende betalen, gelijck mede off men niet behoorde distinctie te maecken 
in den prijs, wanneer deselve off met realen van achten off met cleeden ende 
Nederlantse munte betaelden; den Raedt verstaet dat het gants dienstich sy, 
omme den coopman t’animeren ende den toevoer te meerderen, een sekeren 
prijs op de peper in Batavia werde gestelt, mits dat, die haer betalinge in realen 
versoeckt, soo vele min voor hun peper sullen genieten als de realen pro rato

}
1

!

:

5 i
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’t Nederlants geit alhier waerdiger sijn, maer omme in dese saecke niet te 
verhaesten ende dat deselve noch wel wat can uytgestelt werden, heeft syne 
E., soo vele den tax van den peper aengaet, den Raedt vooralsnoch in bedene
ken gelaten.

Alsoo den equipagemeester Claes Pietersz. yder suspect is ende berucht 
wort sich met perticulieren handel te bemoeyen tot grooten ondienst van de 
Generale Compagnie, ende dat den advocaat-fiscael niet wel tot probatie 
van de waerheyt can commen, ter oorsaecke gemelte Claes Pietersz. ten res- 
pecte van sijn offitie soodanich ontsach onder vt varend volck schijnt te heb
ben, dat sich niemant derff verstouten omme van de waerheyt getuychenisse 
in prejuditie van gemelten Claes Pietersz. te geven, wert by sijne E. gepro- 
ponneert off niet goet ware dat men gemelten Claes Pietersz. van ’t equipa- 
gemeesterschap by provisie suspendeerde ende in andere employementen 
van der handt sondt, ’tsy dan voor Bantam op de wacht off om kraelsteen 
te halen, opdat den fiscael ondertusschen middel mochte becomen omme 
sich daervan t’informeren ende mettertijdt kennisse van de waerheyt te 
crygen. Den Raedt conformeert haer met de propositie van de E. heer Gene- 
rael ende vindt geraden dat voorsz. Claes Pietersz. hem sal vervoegen op 
Munnickendam omme ’tselve mette prijs Rammekens aen de eylanden vol 
steen te halen, ende dat d’heer fiscael ondertussen sien sal seecker bewijs van 
saeken te becomen omme tegen denselven naer behooren te procederen.

Werdt voorder door d’E. heer Generael den Raedt in bedeneken gegeven 
hoe lange ’t jacht Gi'ootenbroeck (tegenwoordich gereedt ende geladen lig
gende om met advijs naer ’t patria te senden) behooren op te houden, off 
wanneer ’t selve sijn depesche sullen dienen te geven.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Coen, Pieter Vlack, Antonio van Diemen.
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Saterdach 17cn February anno 1629. Alsoo den 29e" September passato 
(als wanneer ’t volck van den Mattaram onder ’t beleyt van den Tommogon 
Bouraxa hun in ’t velt tegen de stadt ende ’t casteel Batavia gelegert hadden) 
de burgerye deser stede, die op dato onder een vaendel bescheyden waren, in 
dry compagnien ende onder competente officieren verdeelt sijn geworden, 
om veel ongeregeltheden voor te commen ende beter ordre tot verseecke- 
ringe van de stadt op de burgerlijeke wacht te stellen ende doen onderhouden, 
ende gelijck den vyandt op den 3en December verleden uyt ’t velt geretireert 
is ende de stadt verlaten heeft, soo 
de gemelte dry compagnien, soo officieren als gemeene burgeren, comen te 
vertrecken ende andere overleden, waerdoor de compagnien (doch d’een 
meer als d’ander) vry wat verswact sijn, soodat dienvolgende de wacht van
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den eenen burger swaerder als d’andervalt, daerover dagelijcx verscheyden 
onlusten ende miscontentementen rysen, blyvende interim de wachten naer 
behooren niet besett.

Weshalven by d’E. heer Generael ende den Raedt met advijs van de 
chrijchsraden (hebbende alvoren wel geconsidereert, byaldien men de ge- 
melte dry compagnien alsnoch wilde continueren, deselve opnieus met de 
gebreeckende officieren becleede ende tot gelijck getal bracht, dat men ’t 
selveinconvenientby vertreck, sieckte ende sterffte altijt onderworpen blijft) 
goetgevonden is, op dese ende andere consideratien meer, by provisie ende 
soo lange van den vyant ontslagen blyven, d’officieren van de voorsz. 3 com
pagnien van hare gepresteerde diensten te bedancken ende de burgerye alt- 
samen wederomme als voren onder één vaendel te reduceren, ende tot capi- 
teyn over deselve te stellen Symon Bollentijn, gewesene vaendrich ende na- 
derhant provisionelijck capiteyn; tot luytenant Hans Boon, weesmeester, 
ende vaendrich Jaecques Biguel alias Violet.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

t

Vrydach 23cn February anno 1629. By d’ E. heer Generael den Raedt 
voorgedragen sijnde, hoe de besendingen na Amboina ende Banda tot noch 
toe op ’t verwacht rijssecours van Choromandel ende Siam, mitsgaders op 
nader ontsetuyt ’tpatria, omme gemelte quartieren na eysch van volck, rijs 
ende andere nootwendicheden te provideren, gedelayeert is.

Ende dewyle ’tsaysoen seer verloopt, soodat by langer tardance gemelte 
plaetsen, voornementlijckBanda, tot groote verachteringe van Compagnies 
affairen ende perijckel van haren stant aldaer gefrusteertsouden connen bly
ven niet alleen van volck, rijs, verscheyden provisien, geit ende coopman- 
schappen, die aen den eysch voor gemelte quartieren noch comen te gebree- 
cken ende voordesen door onvermogentheyt niet sijn gesonden, maer oock 
van onse noodtwendige advysen ende nader ordre over verscheyden open- 
staende puncten, de geseyde plaetsen raeckende.

Soo is ’t dat by sijn E. ende den Raedt goet ende raedtsaem gevonden 
wort, dewyle van Siam noch Choromandel niet vernemen ende om alles op ’t 
uytterste niet aen te laten comen, ’tschip ’s LantsMauritius’tspoedichste 
naer Amboina ende Banda gemant met 60 coppen varend volck aff te vaer- 
digen, ende dat men daermede tot recreu van de garnisoen ende verlossinge 
der oude soldaten in Banda sal senden een compagnie van 60 soldaten, mits
gaders alsulcke provisien ende coopmanschappen als aen Bandaes eysch ge- 
breecken ende voor desen met Purmerendt niet gesonden sijn, nevens een 
kiste met 7.000 realen van 8en in daelders ende dubbelde stuyvers.
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Item dat men in ditto schip voor Amboina sal schepen pertye vlees, speek, 
vvynen en de andere Nederlantsche provisien, met alsulcke cleeden als daer 
dienstich ende hier by der hant sijn, met ordre dat Amboina eerst sal aenloo- 
pen omme te vernemen off en passant met ’tschip ende volck aldaer eenigen 
dienst, ’tsy om ’t vervoeren van de nagelen te beletten off andersints, soude 

gedaen worden, ende dat voorts van daer op ’tspoedichste na Bandaconnen 
sal verseylen.

Voorder dat den oppercoopman Ewout Spieringh sich op gemelte schip 
sal vervoegen omme geduerende ’t voyage ’t coopmansambt aldaer waer 
te nemen.

Ende alsoo wat schaers van bestiael sijn, soodat tot de noodtwendinge ver- 
verssingh voor ’t volck weynich by te setten hebben, ende dat tegen de comste 
van de vlote uyt ’tvaderlandt noch meer sullen verlegen vallen, dewyle uyt 
des Matterams lant vooreerst niet te verwachten hebben, is mede goetge- 
vonden dat dit schip, in ’tkeeren van Banda, Balambouangh ende Baly sal 
aendoen omme aldaer sooveel koebeesten, buffels, rijs, boonen ende pady te 
procureren als ’tschip bequamelijck sal connen voeren, tot welcken eynde 
een requisijt cargasoen van cleeden ende andere coopmanschappen, aldaer 
ongeveer waerdich 6.000 realen van 8en, den coopman Spiering sal medege
geven ende in ditto schip geladen worden.

Alsoo Jan Jansz. Visscher, president in Banda, by zyne brieven seer ernstich 
om syne verlossinge is schryvende, draechtsyne E. voor offer tegen woordich 
eenige bequame. persoonen by der handt sijn ende gemist connen worden 
om ’t gouvernement van Banda waer te nemen ende gemelten Visscher te 
vervangen; by den Raedt overslach gemaeckt sijnde ende bevindende, hoe 
gants sober van ervaren persoonen sijn versien, arresteert, dat gemelte Visser 
tot’tnaestejaer onder behoorlijeke erkentenissesal dienen gecontinueert, ten 
waere eerlangh van ’t vaderslant off elders eenige capabele lieden verschenen.

Belangende de voorstellinge meermaels by sijn E. gedaen omme eenige 
gequalificeerde persoonen tot assistentie van den Gouverneur Philips Lucas 
innewaerts te committeren, wert mede op gelijeke insichte per gebreck' van 
stoffe voor alsnoch uytgestelt, mits dat men den gouverneur van Amboina 
aenschryven sal, dat in ’t bevoorderen van Compagnies welstant aldaer na ge
melte gecommitteerde niet heeft te wachten off by verloop van tijt deselve 
niet verschenen, maer dat onse voor desen gegeven ordre tot welstant 
Compagnies saecken promptelijck in ’twerek stelle; dat sorge drage ’t recht, 
dat de Compagnie aldaer competeert ongevioleert blyve, onse onderdanen 
ende bontgenoten tegen d’oppressie der Ternatanen beschermt, ende dat ’t 
vervoeren der nagelen ’tsy met minne off onminne belette.

Alsoo den-verbonden tijt van den gouverneur Philips Lucasz. geexpireertis
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ende sich by syne brieven, genegen thoont de Compagnie noch voor seecke- 
ren tijt te dienen, wert goetgevonden denselven de novo voor dry jaren aen 
te nemen omme’t gouvernement in Amboina te becleeden metgelijcke auctho- 
riteyt als sijn voorsaet d'heer Jan van Gorcum ’tselve heeft bedient, onder 
een tractement van ƒ200 ter maent, ende sal sijn E., by de heer Generael 
sijnde, cessie ende stemme in den Raedt van Indien hebben, nevens andere 
raden van India.

YVyders wort by sijn E. voorgedragen, alsoo voor desen ordre tot de lich- 
tinge van Compagnies ommeslach in Solor|s.gegeven ende dat tot dien eynde, 
gelijck mede tot bevoordering van den Tymorsen handel, sijn vertrocken de 
jachten ’s Lants Hope ende Kemphaen, off niet geraden sy dat noch een jacht 
derwaerts schicken, opdat by groote pertye hout niet verlegen vallen, den 
ommeslach soo van Compagnies als der vryl[uyden] goederen bequamelijck 
te bergen ende herwaerts over te brengen. Op de schaersheyt van de schepen 
ende jachten gelett sijnde, ende dat sonder vercortinge van inportanter be- 
sendingen, die dagelijcx voorhanden staen, geen schepen off jachten connen 
worden gemist, is goetgevonden, ’tselve by voorsz. twee jachten de Hope 
ende Kemphaen te laten berusten ende de saecke op sijn beloop te laten, te 
meer men vertrouwt dat hun met cleyn vaertuych by gebreck van scheeps- 
ruymte genoech sullen connen redden.

Op de remonstrantie ende versoeck van de heeren weesmeesters wert goet
gevonden hun tot secretaris toe te voegen den persoon van Franchois van 
den Velde, voor assistent met ’t Wapen van Hoorn in ’tlant gecomen ende 
naderhant by d’ heer Generael als huysdienaer gebruyckt.

Voorder alsoo den coopman Hendrick Kerckringh, met ’tjacht Vlielantm 
’tlant gecomen, tegenwoordich getrouwt ende alhier geen bedieninge is heb
bende, wort goetgevonden dat sich neven sijn huysvrouwe met Mauritius na 
Amboina off Banda sal transporteren, omme, daer synen dienst vereyscht 
wort, geemployeert te werden.

Actum in ’tCasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMËN.
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Maendach 26cn February anno 1629. Door den predicant Justus Hurnius 
ende den ouderlingh Isaack Havart als gecommitteerde uyt den kerkenraedt 
alhier d' heer Generael voorgedragen sijnde, dat in huue vergaderinge op 
d’aprobatie van sijn E. goetgevonden ende gearresteert hadden tot den dienst 
van de kercke in Batavia voor derde predicant te bevestigen den Eerwaerde 
Abraham deRoy, met ’t schip Prins Willem als beroepen predicant in ’t lant 
gecomen, ende dat naer Banda met ’s Lants Mauritius souden senden den 
predicant Michiel Clarenbeeck, met Schiedam in ’t lant gecomen, om den
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dienst aldaerwaer te nemen; item datDirckJansz. Nagel, proponent in Banda, 
na gedane examinatie tot predicant soud worden bevesticht, tot wekken exa- 
minatie voorsloegen, dat sijn E. gelieffde toe te staen iemant van hier expres 
mocht worden gecommitteert.

D’ heer Generael ende synen Raedt de resolutie van den kerckenraedt ge- 
examineert ende overwogen hebbende, vinden goet de bevestinge van de 
Roy tot assistentie van de tegenwoordige bedienaers der Heeren Woords 
Danckaert ende Hurnius alhier ende ’t versenden van Clarenbeecq naer Banda, 
mitsgaders ’t beroep van den proponent Nagel 't approberen ende toe te 
stemmen; wat aengaet d’ expresse besendingh ter examinatie van den voorsz. 
Dirck Jansz. van hier derwaerts, wert by zijn E. ende den Raedt onnoodich 
geacht, alsoo den kerkenraedt aldaer nevens den predicant Clarenbeecq, nu 
derwaerts gaende, tot gemelte examen suffisant sijn.

Alsoo den verplichten tijt van den predicant Justus Hurnius, in ’tlant ge- 
commen anno 1624 met ’t schip Gouda, in de maendt Julio naestcomende 
gaet expireren ende gesint is noch eenigen tijt in dienst te continueren, heb
ben goetgevonden denselven wederomme aen te nemen de Generale Com
pagnie noch dry achtereenvolgende jaren in ’t lant te dienen, onder een 
tractement van ƒ 120 ter maent, ingaende de verbeteringe tsedert d’expiratie 
van sijn verbonden tijt.

Actum in ’tCasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.

:
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Donderdach primo Marty anno 1629. Alsoo op heden van Cambodja alhier 
aengecomen sijn twee joncquen ende dat dagelijcx twee andere, met hun in 
compagnie vertrocken, staen te comen, t’samen mede brengende tusschen de 
3 ende 400 lasten rijs, stelt sijn E. voor, oft niet geraden sy, byaldien ’t schip 
’sLants Mauritius (nu gereedt liggende omme op morgen innewaerts naer 
Amboina ende Banda te verseylen) bequamelijck eenige rijs bergen conde, 
dat men sijn vertreck dry a vier dagen trayneerden ende in ditto schip voor 
Banda 50 a 60 lasten rijs overscheepten.

’tGeproponneerde met den equipagemeester ende den schipper gecom- 
municeertsijnde ende van hun verstaen hebbende ’t schip niet al te bequacm 
is om rijs te bergen, dat het oock ten hoochsten niet boven 25 a 30 lasten sal 
connen innemen, daerover ’t schip noch soud moeten opgeruymt ende de 
heele last verstuwt worden, gelijck mede dat voorsz. schip alreede niet dicht 
vaert ende by meerder last apparent lekker staet te worden, eyntlijck dat 
vermits het ongestadich weer wellicht veel tijt soud t’ soeck brengen om eenige 
rijs over te schepen, arresteert den Raedt om redenen voorschreven ’t schip 
niet op te houden, maer ’tselve morgen te laten vertrecken, opdat Amboina
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ijende Banda des te tijtlijcker van de soldaten ende varendt volck, nevens de 

nootlicheden met ditto schip gaende, gedient mogen worden.
Actum in ’tCasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 

PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.

Maendach 5en Meert anno 1629. Alsoo ’t schip Groot Mauritius den 3en 
deser alhier van Siam nevens verscheyde andere goederen met omtrent 160 
lasten rijs is gekeert, geeft sijn E. den Raedt te bedeneken off niet goet ende 
geraden ware, dat men gemelte rijs in ’t schip Beverwijck dede overschepen 
ende ’tselve, met sooveel meer rijs als laden can, op ’tspoedichste na Banda 
affsondt, off dat men de besending tot nader ontsett van Choromandel, dat 
alle uren wordt verwacht, noch wat behoorde aen te sien. Den Raedt, geconsi- 
dereert hebbende de weinige subsidie (sijnde niet meer als 190 lasten rijs met 
Eda7fi)voor Banda dit mousson gesonden, ende dat ’tsaysoen geen langer 
uytstel lijdt, arresteert dat men Beverwijck, als sijnde ’tgereedtste ende be- 
quaemste schip tegenwoordich by der hant, op ’tspoedichste recht door nae 
Banda sal affvaerdigen, met ordre dat soo tijtlijck wederom herwaerts gesom 
den wort, [dat] ’tselve in Mey aenstaende ’tsy na Jamby, de Westcust van 
Sumatra off elders mogen gebruycken.

Voorder alsoo de joneken van China na Batavia gedestineert dagelijcx 
staen te verschynen, gelijck mede die van Cotchinchina, ende datter van Cam
bodja noch drie joneken met rijs ende andere provisien geladen dagelijcx ver
wacht worden, sijnde alreede twee, die methaerin compagniegeseyltcomen, 
alhier gearriveert, ende dat eenige derselver wellicht door stareke contrarie 
winden ende stroomen, gebreck van water ende rijs genootsaeckt mochten 
worden andere havens op; Java aen te loopen, tot groot naedeel van de com- V/ - 
mertie alhier ende hun eygen schade, wert by d’ heer Generael ende raden 
gearresteert, dat men de jachten Sloten ende Cleyn Heusden op morgen van 
hier om d’ Oost tot voor Japara sal affsenden, wel van volck, rijs ende water 
versien, om de verdreven joneken, die onderwegen off ter rheede voor Japara 
souden mogen bejegenen, na vermogen t’ assisteren, deselve in hun bescher- 
minge te nemen ende ter eerster gelegentheyt na Batavia Je convoyeren, met 
ordre dat tot 25 off ten uyttersten ultimo deser voor Japara sullen houden, 
als wanneer wederom herwaerts sullen keeren, gelijck nader by d’instructie, 
aen den coopman Herman Claesz. Stryen, gaende als hooft van gemelte jach
ten, medegegeven, blijekt.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Dingsdach 6on Meert anno 1629. Alsoo schipper Abraham Dubois met het
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schip Zuyt Hollandt voor sijn perticulier van Siam medegebracht heeft 
groote pertye goederen, namentlijck rijs, arack, oly, suycker etc., streckende 
tot groot nadeel van de Compagnie, te meer daerdoor naergelaten heeft de 
nootlicheden van de Compagnie, als arack ende andersints, by ’t comptoir van 
Siam op voorraet sijnde, over te brengen, waerdoor de Generale Compagnie 
niet alleen seer is vercort, maer op ’thoochste geincommodeert geworden, 
wert by d’ heer Generael ende synen Raedt goetgevonden voorsz. schipper 
Dübois tot exempel van andere van Compagnies dienst t’ ontslaen ende dat 
met d’eerste gelegentheyt sonder gagie na ’t vaderslant sal worden versonden, 
behoudens den fiscael sijn actie op voorsz. perticuliere overgebrachte goe
deren.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Saterdach 10en Marty anno 1629. Alsoo ’tjacht Grootenbroeck, geprojec- 
teert omme met avysen na ’tpatria te senden, een ruymen tijt volladen ende 
seylreedt heeft gelegen, wiens depesche ende hoe lange men ’t selve op nader 
tyding, diedagelijcx van diversclie quartieren wierden verwacht, gevouchlijck 
soud mogen trayneren, volgens resolutie van den 7cn February passato in 
bedeneken gehouden is, soo is ’t dat sijn E. den Raedt voordraecht, dewyle 
met brieven vand’heer Nuyts, dato 4en February uytTeyouhan, verstaen, dat 
aldaertotop datum van Japan gans niet vernomen hadden, offer eenige andere 
redenen sijn omme gemelte jacht langer op te houden. By d’Heer Generael 
ende Raden geconsidereert sijnde, dat den tijt seer begint te verloopen ende 
apparent wellicht geen naerder advysen ditmousson van Japan noch de custe 
van China becomen sullen, arresteert dat men gemelte jacht den 15e“ off 18eu 
deser ten uytersten met de noodige advysen sal laten vertrecken, omme noch 
spoedich voor de wintertijt in ’t vaderslant te mogen arriveren.

Wyders alsoo den prijs van de Bantamse peper mede in beden eken is ge
bleven, gelijck per deselve resolutie van den 6fen February blijekt, ende dat 
tsedert hier van Bantam 80 a 90 picol sijn aengecomen ende by de Chinesen 
geveylt worden, wert by sijn E. ende den Raedt goedt gevonden denselven 
by provisie tot 5 realen 't picol te doen coopen met halff realen ende halff 
Nederlants geit, mits dat suyvere ende onvervalste peper is.

Actum in t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Dingsdach 20cn Meer? 
in onderhandelinge met die van

1629. .Alsoo tsedert eenige maenden herwaerts 
Bantam getreden sijn, omme goede pertye 

peper redelijck coops in handen te crygen, voor ende aleer die van d’ Engelse
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Compagnie aldaer residerende nieuw ontsett ende middelen uyt Engelant 
becomen, ende dat hetselve tot noch toe na wensch niet is gesuccedeert, ver
mits die van Bantdm geerne sagen den peper aldaer quamen coopen, ende 
wy ter contrarie de saké daernae aenleggen, denselven hier in Batavia mocht 
worden gebracht, gelijck mede, dat den coninck van Bantam wel wenschte, 
om aen d’ eere te blyven (na dat ons dagelijcx van Limlacco, Capiteyn Bencon 
ende andere Chinesen gerapporteert wort) dat d’ heer Generael den liberen 
handel tot Bantam schriftelijck met schenckagie versochte; item dat gelijck 
sekerlijck vernemen d’Engelse daerinne sooveel verhinderinge soecken te 
doen als immer vermogen, hebbende onlangs tot dien eynde den coninck 
van Bantam aengepresenteert, byaldien de Nederlanders den handel ontseg- 
gen wilde, sy souden hem tegen alle syne vyanden assisteren, draecht sijn E. 
voor, omme in voorder onderhandelinge ende tot effect van saecken te co- 
men, o ff niet geraden ware, dat men yemant expres van hier met een missive 
ende schenckagie aen den coning tot Bantam committeerde ende daerbyonse 
goede genegentheyt t’humvaerts met assistentie tegen den Mattaram mon- 
delingh dede aenbieden, sonder van handel te spreecken, alsoo men vertrouwt 
ende oock seker is, dat met swygen meer in ’tstuck van den handel sal wor
den gevordert als andersints.

Den Raet, op de propositie ende voordere motiven van d’ heer Generael 
gelett ende de saecke wel overwogen hebbende, confirmeert haer daermede 
ende concludeert dat men d’ heer commandeur Adriaen Block Martsz. ende 
oppercoopman Nicolaes Behoort nevens een redelijcke suyte met 't schip 
Tholen aen den coning van Bantam sal senden omme de missive ende de veree- 
ringh van een Arabys paert over te leveren, ende voort ten dienste van de Com
pagnie te verrichten, sulcx als hun naerder per instructie sal worden belast.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. CöEN, PlKTER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Maendach 26Cn Meert anno 1629. Alsoo den tijt voorhanden is, dat men tot 
bevoordering van Compagnies affairen op verscheyden besendingen, als na- 
mentlijck na de Westcuste van Sumatra, Jamby, de bocht vanPatany, decuste 

China, Choromandel ende elders successivelijck sal dienen te disponne-van
ren, ende dat na overslach van des Compagnie by der hant sijnde schepen 
soodanige niet bevinden dat de voorgestelde besendingen altsamen behoor- 
lijck daermede connen waergenomen ende vervolcht worden, alsoo tot de 
voorsz. voyages en om deselve na eysch te voldoen niet min als 10 a 11 sche
pen ende jachten van noode sijn, waertegen by de wercken geen andere heb
ben als de schepen ’t Wapen van Rotterdam, Schiedam, Suyt Hollant ende 
Tholen mitsgaders de jachten Batavia, de fluyt Amsterveen, Sloten, dat eerst-
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daechs van Japara wort verwacht, ende Wieringen, met den Griffioen, leggende 
voor Bantam, sijnde in alles niet meer als negen schepen ende jachten, daer- 
van ’t Wapen van Rotterdam voor ’t patria geprojecteert ende alreede over de 
300 lasten peper, pertye sapanhoudtis inhebbende, Schiedam ende Zuyt Hol- 
landt alsnoch onbruyckelijck, sijnde belemmert ende met peper volladen.

Draecht sijn E. den Raedt voor, dewyle alles met de presente macht en 
middelen teffens na behooren niet can voldaen ende byderhant genomen 
worden, wat ons in dese gelegentheyt te doen staet, ende off men opd’inpor- 
tantebesendingenby provisie, ende tot nader ontsett, sooveel de tegenwoor
dige gelegentheyt gedoocht, niet behooren te disponneren ende resolutie over 
derselver offsendingh te nemen.

By den Raedt op de voorstellinge gelett ende voorts een behoorlijcke over- 
slach gemaeckt sijnde, concludeert dat men nae de Westcust van Sumatra 
tot vervolch van den peperhandel aldaer sal doen prepareren ende gereedt 
maecken de schepen Tholen ende Amsterveen om eerstdaechs met een goet 
gesorteert cargasoen cleeden ende 8000 realen contant in spetie tot procure 
van ruym 3000 bharen peper, onder de directie van den oppercoopman Nico- 
laesBehoort, derwaerts te senden, ende wert de besendinge na gemelte custe 
geprefereert voor andere, alsoo goede pertye peper van daer wort verhoopt, 
gelijck mede ten aensien van den advantagieusen aftreek ende rente in clee
den, welcke daer meer als in andere quartieren te behalen is, mitsgaders om 
van d’Engelsen niet geprevenieert te worden, die noch redelijck, soo men 
verstaet met Guseratse cleeden sijn versien ende apparent metten eersten 
mede derwaerts tenderen sullen.

Watt aengaet de besendingh na Jamby ende de bocht van Patany wort 
verstaen deselve wel voor een tijt tot beter oportuniteyt ende gelegentheyt 
van schepen sonder merekelijek verlett mogen werden uytgestelt. In Jamby 
connen vereerst niet verlegen vallen, alsoo volgens de jongste advysen aldaer 
noch van contant redelijck waren versien, maer wat schaers van cleeden, die 
echter met cleene advancewierden vercocht/twelckby opulenter ende spoe
diger toevoer apparent niet beteren, maer verachteringh in den cleedenhandel 
aldaer causeren soude; ende tot overvoer van de gereede peper was derwaerts 
uyt ’t vaerwater van Malacca geseylt ’t jacht Diemen. In de bocht van Patany 
can ons weynich o ff geen voordeel offgesien werden, alsoo men vertrouwt uyt 
China dit jaer geen jonequen derwaerts gevaren sijn, die 
den mogen ontvoeren, ende d’ Engelsen sijn niet gedisponneert derwaerts te 
senden.

Watt belangt de besendinge na de custe van China, alsoo by de jongste 
advysen vernemen d’ onse in Teyouhan niet alleen geheel ontbloot saten van 
capitael ende middelen, maer dat oock gants sober van rijs geprovideert ble-
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ven, ende apparent, soo niet tijdtlijck van hier worden gesecondeert, wel in 
d’uytterste miserie van hongersnoodt mochten comen te vervallen, te meer 
geen schepen van Japan in Teyouhan gecomen waren, daerop hun d’onse 
vry wat verlaten hadden, arresteert den Raedt dat men ’t jacht Batavia, dat 
noch kielhalen moet, neftens Wicringenïèude Sloten, soo haest gereet comen 
sullen, op ’tspoedichste vooruyt met de noodige avysen ende sooveel 
tanten, coopmanschappen, rijs, als voeren connen, na Teyouhan sal affvaer- 
digen om alle ongevallen, sooveel mogelijk wert, voor te comen.

Wyders alsoo Compagnies affairen op de custe van China soo niet werden 
gedirigeert als wel behoort, mede dat ’t naturel van d’heer Nuyts aldaer niet 
wel overeen schijnt te comen met alsulcken humeur als den dienst van de 
Compagnie in Teyouhan vereyscht, ende dat gemelte Nuyts (hoewel buyten 
tijts)
in bedeneken, byaldien men
kiesen ende derwaerts committeren sal om voorsz. gouverneur Nuyts te 
lossen ende ’t voorder beleyt van Compagnies saecken in Teyouhan over te 
nemen.

Vorder dewyle niet weten hoe met die van Japan staen, te meer tot noch 
toe gants geen tydinge van daer becomen hebben, niettegenstaende vier 
schepen derwaerts sijn gevaren, namentlijck de Vrede over Siam ende Eras
inus, Heusden ende Woerden van Teyouhan, geeft sijn E. in bedeneken off 
het oock geraden sijn sal voor nader avijs, dat pertije syde ende byderhant 
sijnde swarte laeckenen na Japan senden ende wat ordre ten besten van de 
Generale Compagnie in de saecken van Japan sullen stellen, ten eynde de 
geresene misverstanden mogen wechgenomen worden, den proffijt gevenden 
handel geconserveert.endedecorrespondentiemetjapan gecontinueertblyve.

Wat aengaet de besendinge na de custe Choromandel, alsoo die quartieren 
noch rijekelijek van capitael sijn versien ende dat wy van dienstige coopman
schappen ende schepen voor dito cust noch distituyt sijn, wert de besendinge 
tot beter gelegentheyt uutgestelt; maer dewyle d’ heeren Bewinthebberen met 
de jongste aengecomen schepen Tholen ende ’t Wapen van Rotterdam den 
opcoop van groote partye salpeter serieuselijck recommanderen, geeft sijn 
E. den Raedtoock in bedeneken, off men met den aldereerste niet behoorden 
een jacht off fregatt met de gemelte avysen ende recommandatie tot pro- 
cure van salpeter derwaerts te schicken, ende met een de gemelte ordre d’onse 
in Suratte te verwittigen, opdat tijtlijck ende in voorraedt groote partye mo
gen versamelen, gelijck mede off niet geraden sy, dewyle ’t comptoir in Su
ratte sober is geprovideert, jae dat na ’tvertreck der schepen daer oock gants 
geen middelen sullen blyven resteren, dat men hun aenschreve ende ordon
neerde soo vele penningen op Masilipatam te trecken als gevoechelijck ende

con-
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om sjjn verlossinge is schryvende, geeft d’E. heer Generael den Raedt 

goetvindt veranderinge te doen, wie men ver-
ver-
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sonder merckelijcke interest sullen connen becomen, ende per faute van dien 
redelijcke somme a deposito lichten, omme deselve in salpeter tijtlijck te

— :

i een 
besteden.

Actum in ’tCasteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Saeterdach ultimo Maert anno 1629. Den E. heer Generael den Raedt ter 

van den 260n deser onder andere in bedenckinge ge-jongster vergaderinge 
geven hebbende, bvaldien men goet vonde, om redenen in voorsz. resolutie 
verhaelt, veranderinge in Teyouhan te doen ende d’heer Nuyts vandaer her-

I

waerts t’ontbieden, wat persoon men in desselffs plaetse derwaerts commit
teren sal, wert by zijnne E. voornoemt punct andermael geresumeert, ende 
wydersgeproponneert offer eenige consideratien zijn omme d’E. heer Nuyts, 
’tsydan op naerder advvsen off andersins, tot de naeste off jongste besen- 
dinge uyt te stellen.

By den Raedt d’een ende d’ ander overwogen ende voorder op d’empor- 
tantie van des Compagnies affairen op de custe van China gelet zijnde, ten 
eynde den staedt van de Generaele Compagnie aldaer in geen voorder ver
loop come te geraecken, ende opdat alles in toecomende ten dienste van de 
gemelte Compagnie comform onse ordre ende goede meyninge beter mach 
werden gedirigeert, arresteert dat men met d’eerste besendingh, daertoe de 
jachten Battavia, Sloten ende Wieringen geprojecteertzijn ende geprepareert 
worden, tot gouverneur derwaerts senden sal den E. Hans Putmans, opper- 
coopman van des Compagnies winckel in de stat ende president in ’t collegie 
van schepenen, omme op zijn aencomste ’t opperste gebiet over ’t fort, den 
ommeslach in Teyohan ende ’t voorder beleyt van des Compagnies affairen 
op de cust van China uyt handen van d’ heer Nuyts over te nemen.

Voorder alsoo meester AndriesDurees, chirurgijn, aen zijnne E. verthoont 
heeft copie van drye distincte reecqueningen op d’ondergeschreven schepen 
van tijt tot tijtin ’t landt verdient, t’samen monterende/ 1032 — 8, te weten: op 
’t schip Noort Hollandtvaxi 25en Meert 1621 tot 25 October 1623ƒ618 — 5 — 8; 
op dito schip van 25 October 1623 tot 25 February 1624 ƒ 109 — 12 — 8; 
op ’t schip den Witten Beer van 25eQ February 1624 tot 10 Januaryo 1625 
ƒ304 — 10, daervan d’origineelen zeyt met den schepe Middelburch in No
vember 1625 naer ’t patria gesonden te hebben omme de betaelinge aldaer 
van de heeren Mayores te doen invoorderen, ende dewyle voorsz. schip Mid- 
delburch nooyt te voorschijn is gecomen ende aparent in zee vergaen, waer- 
over gemelten Durees meermaelen seer instantelijck de betaelinge van de 
voorsz. verdiende gagien alhier versocht heeft, by den Raedt geconsidereert 
sijnde de cleyne aparentie van Middelburch behouden is, mitsgaeders dat
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voorsz. Mr Andries alhier getrout zijnde, de penningen tot onderhout 
zijne familie noodich is van doen hebbende, accordeert hem by provisie sijn 
versoeck, midts dat, gelijck aengeboden heeft, suffisante borge stelt, omme ge- 
melte penninghen t’allen tyden promptelijck te restitueeren, byaldien na- 
maels wierd bevonden voorsz. reecqueninge in ’t vaderslant door de heeren 
Bewinthebberen mochten wesen voldaen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum als boven. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Donderdach 5en April anno 1629. Alsoo by resolutie van den 26 Meert pas- 
sato goetgevonden was de schepen Tholen ende Amsterveen onder de directie 
van den oppercoopman Nicolaes Behoort tot vervolch van den peperhandel 
na de Westcuste van Sumatra te versenden, ende dat Adriaen Sonnius voor 
oppercoopman met der Tholen uytgevaren, mede derwaerts geconsigneert 
zijnde omme ervaringe ende kennisse van dien handel te becomen, swa- 
richeyt heeft gemaeckt om met den voorsz. Behoort te vertrecken, versoec- 
kende seer instantelijck om by occasie op een ander voyagie gebruyckt te 
werden, wert goetgevonden voorsz. Sonnius sich sal transporteeren op ’t 
jacht Slooten, gedestigneert naerTeyouhan, omme ’t oppercoopmansamt, dat 
aldaer vaceert, waer te neemen, alsoo Harman Claesz. Stryen, oppercoopman, 
ende den schipper van ditto jacht beyde by den ordinary Raedt van Justitie 
van haere bedieninge zijn gesuspendeert, vermits weygerden te verclaren, de 
Compagnie op de jongste tocht in ’tvaerwaeter nae Mallacca by haer weten 
niet gefraudeert off vercort hebben.

Wyders alsoo by ’t vertreck van den coopman HansPutmansdestatswinckel 
weder van een bequaem persoon dient versien, wert goetgevonden dat Cor- 
nelis Drent, coopman van de cleyne winckel in ’t Casteel, ditto plaetse sal 
waerneemen, ende dat den ondercoopman Anthonio Gibson, die de reecque
ninge van ’tCasteels volck tot nochtoe heeft gehouden, de plaetse van Drent 
sal becleeden.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN^
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!:Maendach ady 9 April 1629. Alsoo eenigeChineese cooplieden, ingesetene 

deser stede, versocht hebben licentie van hier met hun joncken endé coop- 
happen naerTeyouhan te vaeren omme met den Chineesen, die aldaer

te trafficqueeren, hun proffijt te soecken
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mansc
uyt China souden mogen 
ende t’syner tijt sonder andere plaetsen aen te doen weder herwaerts te co- 

draecht sijn E. voor, off men ’t selve oock sonder vercortinge van des

comen

men,
Compagnies handel in Teyouhan sal mogen toestaen.

By d’E. heer Generael ende Raden alles wel geëxamineert, overwogen ende Ü-
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wijtloopich op ’t gemelte versoeck der Chineesen ende ’tgevolch 
gediscoureert zijnde, arresteert dat men 
dinge de Chineesen met haere joncken ende coopmanschappen van hiernaer 
Teyouhan sal laeten vertrecken ende den liberen handel, mits behoorlijcken 
tol betaelende, toestaen sal, te meer men by desen middel verhoopt den toe- 

uyt China ende de negotie in Teyohan niet alleen seer sal worden ge- 
voordert, maer dat d’incomste ende de trafficque, mitsgaeders den toeloop 
van volckeren, in Bjittayia^ende Teyouhan seer sullen acresseeren ende toe- 
neemen.

Voorder alsoo tot verval der daegelijckse reparatien, soo van bruggen, 
wachthuysen ende andere menudentien deser stede Battavia ’t collegie van 
schepenen volgens resolutie van den 26cn May 1628 toegestaen is van ider 
legger Spaensse ende France wijn, welcke alhier by de tappers gesleten ende 
uytgetapt worden, te heffen 25 realen van achten, ende dat voornoemde colle
gie (niettegenstaende stats lasten daegelijcxvermeeren) tot noch geen andere 
noch meerder incomen als de voorsz. wijnacxijs van 25 realen per legger is 
genietende, wort hun tot voorder subsidie van de gemeene daegelijcxe on- 
gelden by d’E. heer Generael vergunt ende gegeven alle cocusboomen langs 
destraeten deser stede staende, omme deselve te doen tijfferen ofte verhueren 
naer hun te rade sal weesen.

Wyders dewyle gemelte collegie tot laste van de stadt ende acomodatie 
van de burgerye heeft doen prepareeren, opmaecken ende becosticht de te
genwoordige vismarckt, werthun mede vergunt ende gegeven de maentlijcke 
pacht ende incomen van de visbancken derselver marct, omme daeraen te 
vinden de verschoten ongelden ende de reparatie derselver in toecomende.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Woonsdach ady 18en April anno 1629. Alsoo de jachten Slooten, Wieringen, 
Diemen ende Batavia, gedestineert naer Teyouhan ende de custe van China,:

1 ten naesten by geladen ende zeylreet zijn, inhebbende boven de vereyschte 
provisie ende verscheyden nootlijckhedede naervolgende coopmanschappen, 
te weten: 1945 picol Jambische peper, 170 picol sandelhout, 100 picol loot, 
5146 oliphantstanden, welcke naer

U
r. prijscourrant in China off Teyouhan 

niet minder behoorden te rendeeren als ongeveer 38.000 realen van 8en, pro
poneert zijn E. wat ende hoeveel contanten nevens de voorsz. coopmanschap
pen voorder sullen vermogen uyt te setten, omme met gemelte jachten tot 
vervolch van den Chineessen handel naer Teyouhan te schicken.

Den Raedt, overslach van ’t presente cappitael gemaeckt hebbende, is van 
advijs, als men op voorraedt byderhandt houdt tot opcoop van den Bantam-
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peper, daer nae geseyt wort 7 a 8000 sacken sijn, ende procure van den 
peper in de bocht van Patany in alles 30 a 36.000 realen van achten in spetie, 
dat alsdan vooreerst temeer, daegelijcx secoers van ’t patria zijn verwach
tende, voor de custe van China uytgeset mach werden een capitael van onge- 
veer ƒ150.000 in realen van achten ende rijcxdaelders. D’E. heer Generael 
sich met gemelten overslach conformeerende, aresteert, dat men dienvol- 
gende naeTeyouhan salsenden ende behoorlijck over de 4 jachten verdeelen 
de nomber van 40.000 realen van achten en de 20.000 rijcxdaelders in spetie.

Item wert mede goetgevonden dat Gedeon Bouwensz., voor coopman met 
’t Wapenvan Rotterdam in ’t landt gecomen, sich met zijnne huysvrouw ende 
familie sal vervoegen op ’t jacht Diemen, omme daermede nae Teyohan te 
varen ende aldaer in soodanige qualité gebruyckt te worden, als den dienst 
van de Compagnie sal vereyschen.

Door den president van den ordinary Raedt van Justitie deses Casteels 
zijnne E. aengedient zijnde, hoe by vertreck ende sieckte van eenige raetsper- 
soonen ’t collegie soo verswackt is, dat niet behoorlijck in competent getal 
can werden gebesoigneert, wert goet gevonden Anthony Hurt, ondercoop- 
man ende contra-boeckhouwer van den Generalen Ontfangh van ’s lants 
incomsten, tot ordinary raedt ende versterckinge van ’t voorsz. collegie te 
beroepen.

Voorder alsoo den verplichten tijt van d’heer Doctor Pieter Vlack, Raedt 
van India, den 17en July aenstaende gaet expireeren, ende dat zijnne E. hem 
genegen thoont de Compagnie noch eenigen tijt te dienen, wert gemelten 
Vlack by zijnne E. ende den Raet de novo in deselve qualité voor dr)-jaeren 
nae zijn verbonden tijt aengenomen onder een tractement van f 300 ter 
maent.

Marman Thijssen van Amsterdam, met ’t schip Nassauw adi 22 Juny 1628 
in ’t landt gecomen voor scheepscorpo'rael a ƒ 15 ter maent, hebbende nu een 
tijt langh by provisie ’t meester s weert vegers ampt alhier waergenomen, wert 
op zijn versoeck ende bequaemheyts hal ven daerinne geconfirmeert onder 

verbeeteringe van ƒ9, soodat van primo deser voortaen sal winnen ƒ24
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Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Cof;n, Pieter Vlack, Anthonio van Diemen.
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Saeterdach ady 21 April 1629. Alsoo door den tommagon van Tegal her- 
vCraerts gesonden is eenen expressen gesant met een brieff aen d’E. heer Ge
nerael, daerby gemelten tommagom uyt den name ende van wegen zijnnen 
heere den Mattaram vrede is versoeckende, ende dat d’ondersaeten van den 
Mattaram wederomme als voor desen vry ende ongemolesteert souden mogen
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) handelen, voorts zijnnen heere den Mattaram excuseerende de gepas

seerde vyantlijcke attentaten tegen Battavia onderleyt te sijn op ’t vals voor
geven van den tommagon Bouraxa, daervan naderhant beter ende ten rech
ten is gein formeert geworden.

By sijnne E. ende den Raedt op des tommagons versoeck geleth zijnde 
ende voorts rypelijck overleyt hebbende wat tot meesten dienst van de Com
pagnies welstandt ende verseeckeringe deser stede Batavia behoorde gedaen 
te werden, is van advys ende arresteert dienvolgende, dat men ’t versoeck 
van de Mattaram simpelijck sonder meer swaericheyt te moveeren by provi
sie sal accordeeren, ende dat men dese resolutie tot antwoort uyt den naem 
van d’E. heer Generael door onsen sabandar aen den tommagon sal doen 
aenschryven in behoorlijcke forme ende den gesant daermede vertrecken 
laeten, mits dat by ons gereserveert blyven d’actien van onse ondersaeten 
tegen die van Japarra, mitsgaeders de schulden perdMngesetenen van Battavia 
aen den tommagon Bouraxa op den naem van de Chiouchiounangh off Mat
taram vertrouwt omme daerinne nae tijts gelegentheyt ende by weygeringe 
van voldoeninghe tot contentement van de geïnteresseerde te disponneeren.

Alsoo den verplichten tijt van den oppercoopman Hans Putmans 
1621 in ’t landt gecomen met ’t jacht den Orangieboom, voor de tweede mael 
(16 September naest comende) gaet expireeren, is goetgevonden denselven 
wederomme voor dry jaeren ten dienste van de Generale Compagnie aen te 
neemen, zijn E. t’eligeeren ende t’autoriseren als gouverneur over ’t fortZee- 
landia, aencleven van dien in Teyouhan ende des Compagnies affairen op de 
custe van China, onder een tractement van f 200 ter maent, ingaende de 
gagie op dato ende ’t verbant nae d’expiratie zijns verbonden tijts.

Actum in ’t Gasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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Maendach adv 23 April anno 1629. By resolutie van den 26 Marty passato 
den E. Raedt in bedeneken gegeven zijnde, niettegenstaende vier Cornpag- 
niesschepen voor desen naer Japan gevaeren zijn, waervan tot nochtoe gants 
geen tydinge vernomen hebben, oft oock geraden soude zijn een ander jacht 
metten eersten van hier derwaerts te senden, welcke propositie alsnu by zijnne 
gem. E. gerenoveert zijnde, is naer verscheyden diseoersen goetgevonden de 
besendinge naer Japan tot andere gelegentheyt te diffe

Voorder alsoo Fredrick Schellendorff als man ende voocht van de naerge- 
laeten weduwe van Jan Swaen zaliger, in sijn leven oppercoopman in dienst 
van deE. Compagnie, aen zijnne E. verthoont heeft thien distincte reecque- 
ningen, procedeerende van verdiende maentgelden by gemelten S 
liger, als by de naervolgende specificatie blijekt, te weten ;
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Op ’t schip Leyden van 25 December 1620 .... ƒ 102
Op ’t fregat de Muys tsedert 26 December 1620 tot

12 September 1621................................................
Op ’t jacht den Dolphijn van 12 September 1621 tot

12 December 1622 ................................................
Op ’tvoorsz. jacht den Dolphijn van 12en December

1622 tot 12 April 1623 ................................................
Op ’t jacht St. Nicolaes van 12 April 1623 tot 25 No

vember ipso anno................................................
Op ’t jacht den Haringh van 25 November 1623 tot

primo January 1625 .....................................................
Op ’t jacht Purmerent van primo January 1625 tot pri

mo January 1626 ..........................................................
Op ’t schip Schiedam van primo January 1626 tot 18

December 1626 ......................................................
Op ’t schip Haerlem van 18 December 1626 tot ultimo

December 1627 ......................................................
Ende in ’t Casteel Battavia van ultimo December 1627 

tot 60n October 1628, dat overleden is .
Van vvelcke bovenstaende reeckeningen monterende

ter somma van...........................................................
gemelte Schellendorff tot verscheyden reysen instantelijck aengehouden 
heeft, betaelt te mogen werden, waerop by zijnne E. ende den Raet geleth 
endegeconsidereertzijnde.dat ’tverhaesten van de betaelingederselver reec- 
cjueningen d’E. Compagnie eenige molestie soude mogen aenbrengen, inge
valle het testament van gemelten Swaen zaliger (als streckende tot naedeel van 
desselffs legitime erfgenamen) in ’tpatria van nul ende geender vvaerde ver- 
claert mochte worden, is derhalven goetgevonden, debetaelinge derselver te 
doen aen de E. weesmeesteren deser stede, omme deselve penningen onder 
haerlieden te houden off op interest te stellen, ende de blaedinghe daervan 
alleenelijck by provisie aen gemelten Schellendorff te laeten volgen tot dat 
in ’t vaederslandt aengaende de deuchdelijckheyt offondeuchdelijckheyt van 
’t selve testament gedisponneert zy, omme ’t capitael alsdan uyt te keeren aen 
dengenen die daertoe gerechticht soude mogen wesen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.
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Donderdach ady 10en May anno 1629. Alsoo ’t Wapen van Hoorn voor desen 
mondeling geprojecteert is om andermael na de custe van Choromandel te 
gebruycken, ende alsnu overgehaelt, schoongemaeckt ende seylreet zijnde,
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Batavia, 10 Mei 1629.

draecht zijn E. voor, off men met gemelte project sal voortvaeren ende dito 
schip andermael derwaerts zenden. Den Raedt, geleth hebbende op de 
hantse besendinge, arresteert dat men gemelte Wapen per den eersten nae 
Choromandel sal afvaerdigen met partye rompen, 30 socquels foely, 20 picol 
zyde, 200 picol sandelhout ende eenige campher. Goudt, alhoewel goede par
tye by der hant hebben, wort niet geraden gevonden met dit schip te zenden, 

tot de naeste gelegentheyt ende op naerder'kdvijs van ’t patria uyt te 
stellen, te meer de Custe met een treffelijck cappitael, niet min als 6 tonnen 
goudts boven ’t gene met dit schip sijn sendende, alsnoch versien is; voorts dat 
dito schip Tegnampatnam eerst aendoen sal omme de gereede salpeter, clee- 
den ende slaeven aldaer in te scheepen, daermede nae Paliacatte te loopen, 
ende soo spoedich mette vaderlantse retoeren ende andere coopmanschap- 
pen op dito Cust in voorraet sijnde, weder herwaerts te keeren als doen- 
lijck wert.

Den verplichten tijt van d’E. heer Marten IJsbrantsz., Raedt van India, gou
verneur ende directeur der custe Choromandel, in Augusto 1 628 geexpireert 
zijnde, ende zijn E. sich genegen thoont noch voor eenigen tijt in dienst te 
continueeren, wert goetgevonden hem wederomme de novo voor dry achter
eenvolgende jaren in gemelte qualité aen te neemen, ondereen tractement 
van f 250 ter maent, ingaende de verbeteringe sedert d’expiratie sijns ver
bonden tijts, ende ’t verbant op dato deser.

Wydersalsoo byd’heer President van den Raedt van Justitie deses Casteels 
d' heer Generael geraporteert zijnde, hoe op ’tgoetvinden van zijnne E. den 
commandeur Carel Lievenz. by gemelte collegie, ten versoecke van den heer 
fiscael, gecondemneert was tot scherper examen, alsoo gemelte commandeur 
bleeff ontkennen, geen goudt meer ais 329$ realen swaerte (alreede 
gelevert) de Compagnie uyt ’t Portugies navet, comende van Maccao nae 
Malacca, jongst aende wal gejaecht, ontvreemt te hebben, niettegenstaende 
suffisantelijck overtuycht ende oock notoir is de swaerte van 58$ realen gout 
meer genoten ende tot sich genomen heeft, gelijck mede vermits dat beschul- 
dicht wert uyt seecker prinse, by anno 1626 in ’tvaerwater by Noorden Ma
lacca verovert, de Compagnie ontvreemt te hebben een party cleeden die aen 
zeeckere Engelse cooplieden soud hebben vercocht ter somme van 8.000 a 
9.000 realen van achten.

D’ heer Generael ende den Raedt op de saecke ende consequentie van dien 
geleth hebbende, vinden goet de naerder ende scherper examen vooralsnoch 
uyt te stellen totdat beter preuve ende bondiger informatie wegen de boven- 
gemelte cleeden sal blij eken, ende dat men de 58£ realen swaerte goudt, die 
gemelten commandeur tegen de waerheyt ontkent genoten te hebben, de 
Compagnie by provisie uyt sijn middelen sal doen vergoeden,
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Actum in ’t Casteel Battavia, datum utsupra. VVasonderteeckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.
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'YVoensdach ady 16en May 1629. Alsoo ’t comptoir Jamby, achtervolgens 
de jongste advysen van den oppercoopman van der Hoeff, van cleeden tot 
vervolch van den peperhandel aldaer gants was ontbloot ende uvtvercocht, 
daerinne by gebreck van scheepen tot noch toe niet en hebben connen 
sien, gefijck mede dat nae onsen overslach tegenwoordich aldaer niet min als 
250 lasten peper in voorraedt by der hant zijn, ende dat tot overvoer van de- 
selve in Jamby geen ander vaertuych resteert als ’t jacht de Hazey groot on
trent 75 lasten; item dat gemelten van der Hoeff (wiens verbonden tijt in Au- 
gusty passato geexpireert is) seer instantelijck om zijnne verlossinge is schry- 
vende, draecht sijn E. den Raet voor off niet geraden zy dat men de fluyt 
Velsen, adi 7cn deser met peper ende rijs alhier van Borneo aengecomen, met 
een requisit cargasoen cleeden tot vervolch van den handel, ende om sijn last 
te procureeren, naer Jamby seynde ende ’t schip Zuyt Hollandt, soo haest ge- 
reet can vallen, mede derwaerts tot overvoer van de peper, aldaer zijnde, laet 
vaeren, mits soo men goet vint den oppercoopman van der Hoeff te verlossen, 
wat persoon men in desselffs plaetse sal committeeren.

Voorder proponneert zijn E. of’t niet goet ende voorde Compagnie dien- 
stich zy, om altijt ombelemmert van Jamby te mogen opbreecken ende niet 
langer als by maniere van onderpant onder de coningen ende quaetwillige 
Mooren te zitten, ongeluck van brant, dieverye ende alle anderemolestie, die 
Compagnies huysing, middelen ende volck aldaer onderworpen zijn, t’evitee- 
ren, de Compagnie van veele noodeloose oncosten t’ontlasten ende buyten 
beswaringe van quaede schulden te houden, dat men by dese gelegentheyt 
op den Jambischen handel een anderen voet raemeendedeselve, gelijck langs 
de VVestcuste van Sumatra ende elders wordt gedaen, met schepen ende 
jachten vervolge sonder eenige middelen ende capitael meer aen lant te. 
brengen.

Den Raedt, zijn E. propositie met aandacht gehoort ende overwogen heb
bende, comformeert sich daermedeencle arresteert dienvolgende, dat men de 
fluyte Velzen tot vervolch van den peperhandel nae Jamby sal gebruycken, 
Zuyt Hollandt ,soo haestzijn last in Groot-Mauritius sal hebben overgeworpen, 
mede nae Jamby sal laeten vaeren om de gereede peper vandaer herwaerts te 
brengen, ende datmen tot nieuwe opsameling van peper in dito fluyte ende 
Zuyt Hollandt naer Jamby sal senden, onder consignatie van Frans Adriaensz. 
de Vries, een cargasoen in Gusuratseende Choromandelse cleeden, versterckt 
met8.000 realen in contant, tot opcoop van ontrent 300 lasten peper, omme 
door denselven conform de propositie van zijnne E. ende zijn medegegeven
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Batavia, 16 Mei 1629.746

instructie gebeneficeert ende tegen peper verhandelt te werden, omme t’ zijn- 
ner tijt daervan reecqueninge te doen.

Voorder dat [sich] den oppercoopman Cornelis van der Hoeffop zijn versoek 
met zijn peperrestant per ’t schip Zuyt Hollandt op ’t spoedichste herwaerts sal 
vervoegen ende dat den oppercoopman de Vries naer van der Hoeffs vertreck 
in zijn plaetse sal succederen ende Compagnies affairen in Jamby als hooft 
waerneemen ende dirigeeren, totdat zijn medegegeven cargasoen per Velzen, 
ende ’tgene eerstdaechs met Zuyt Hollandt staedt te volgen, tegen peepersal 
overgeseth hebben, als wanneer daermede herwaerts comen sall.

Alle d’ uytstaende schulden die de Compagnie in Jamby is hebbende, sal 
den oppercoopman van der Hoeff transporteeren in handen van den onder- 
coopman Jan Oosterwijck omme deselve in te voorderen ende daervan reec
queninge te geven, alsoo gemelten Oosterwijck hebbende ontrent 4 jaeren in 
Jamby geresideert, kennisse van saecken ende persoonnen heeft.

Naedatden ondercoopman de Vries van Jamby sal sijn gescheyden, sal ge- 
mélten Oosterwijck by provisie d’affairen van de Compagnie in Jamby als 
principael waernemen, ten waere naer deesen anders goetvonden t’ ordon- 
neeren.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
TËRSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Dingsdach ady 22 May 1629. De fluyt Edam, den 20en deser alhier van 
Banda gearriveert met 156 sockels foely ende 9440 catty Banda notenmus- 
caeten, wert goetgevonden aen ’t schip ’t Wapen van Rotterdam, gedestineert 
voor ’tpatria, te lossen, ende dat dito fluyte, soo haast gereet can vallen, met 
een requisit cargasoen tot vervolch van den peperhandel ende procure van 
zijn last nae de Westcuste van Sumatra sal vertrecken.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Wasonderteyckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Maendach ady 28 May anno 1629. Den 30en May voor de hant wesende, 
den dach tot de jaerlijckse herstellinge van schepenen geaproprieert, mits- 
mitsgaeders aen d’E. heer Generael (achtervolgende d’ordonnantie daerop 
beraemt) by den president uyt den naeme van gemelte collegie twee dobbel- 
getal van persoonnen, soo uytsupposten van ’tCasteel als borgery deser stede, 
schriftelijck geexhibeert sijnde, wert eenstemmich goetgevonden dat men de 
jegenwoordige schepenen naer voorgaende ontslaginge van haeren dienst 
alt’samen bedancken ende uyt deselve tot d’aenstaende jaers bedieninge 
der eligeeren ende committeeren sal de naervolgende, te weten: Fredrick Kist- 
jens, borger, nieuw geeligeert als continueel president; Cornelis Drent, nieuw 
schepen, suppost; Dirck Jemmingh, schepen gecontinueert, borger; Sebalt
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Batavia, 28 Mei 1629. 747
i

Wonderaer, als voren borger; Marten Pudger, als voren, suppost; Ambrosius 
van der Keere, nieuw schepen, borger; Nicolaes de Wilt, als voren, suppost.

Item alsoo ’tnu achtervolgende de geraemde ordrejaerich is, dat d’oude 
weesmeesters haeren tijt uytgedient hebbende, derselvercollegie mede te ver
nieuwen staedt, is goetgevonden datmen van d’ oude weesmeesters dese naer- 
volgende voor noch een jaer prolongeren sal, te weten: Bartholomeeus Kunst, 
president, Daniël de Bucquoy, Mr Andries Dure. K

Item dat men haer voorts byvoegen sal, in plaetse van den affgaenden Hans 
Boon, den persoon van Leenaert Lambrechtsz., coopman in dienst van de Ge- 
neraele Compagnie, mits dat den voorsz. Boon sal continueeren totdat de pen
ningen, wegende huysvrouw van Fredricq Schellendorffbuyten ordre uytge- 
set, volgens d’ordre van zijn E. sullen zijn verantwoort ende ter weescamer 
ingetrocken.

Ende alsoo ’tcollegie van den achtbaren Raedt van Justitie by d’electie van 
Cornelis Drent tot schepen van een raetspersoon staet verswackt te worden, 
is mede goetgevonden in desselffs plaetse te surrogeoren den persoon van 
Doctor Jacobus Bontius.

Voorder alsoo de schepen Zuyt Hollandt ende de fluyt Edam, soo by mon
deling project als by resolutie van den 16en ende 22en May passato tot bevoor- 
dering van den handel nae de Bocht van Patany, Jamby ende de Westcust 
van Sumatrasijn gedestineert ende tegenwoordich zeylreet liggen, wert dege- 
melte resolutie andermael by zijne E. geresumeert ende den Raedt voorge- 
draegen ende in consideratie geleyt oft oock geraden sy, dewyle de geruchten 
loopen dat den Mattaram wederom een tocht op Battavia off Bantam soude 
voorhebben, ons soo tseffens ende t’eenemael van volck ende scheepen 
t'ontblooten, te meer nae ’t vertrecken van deselve gants destituyt van volck 
ende scheepen hier te reede sullen blyven. Den Raedt, op de voorstellinge van 
d’ E. heer Generael gelet hebbende, is van advijs, dat men met de geprojec
teerde besendinghe behoorde voort te vaeren, alsoo den tijt seer begint te ver- 
loopen ende dat by langer tardance de Compagnie in haeren handel ende 
opsameling van peper wellicht seer souw verachteren ende vercort worden; 
item dat daegelijcx ende alleuyren treffelijckontset van scheepen ende volck, 
soo uyt de quartieren innewaerts, uyt ’t patria ende van Surratte ende Persia, 
hebben te verwachten; arresteert dienvolgendeeenstemmich, metgoetvinden 
van zijn E., dat affvaerdigen sullen Schiedam neffens de chaloupe de Nieuw- 
Icheyt met een wel gesorteert cargasoen cleeden ende andere coopman- 
schappen, nevens 12.000 realen in spetie, tot opcoop van 250 lasten peper, 
onder de directie van den oppercoopman Gerrit Broeckmans, nae Patany; de 
fluyt Edam met 7.000 realen, partye Gusuratse cleeden tot procure van 1.200 
bhaer off 180 lasten peper nae de Westcuste van Sumatra onder consignatie
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Batavia, 28 Mei 1629.

den coopman Adriaen de Marees; Zuyt Hollant tot overvoer van de pepervan
in Jamby.

Wyders geeft d’ E. heer Generael den Raedt in bedeneken oft niet geraden 
zy, dat men Zuyt Hollandten passant Palimljang liet aendoen om den coninck 
aldaer met een brieftken onse goede genegentheyt ende vruntschap t’ hun- 
waerts nevens een geringe schenckage aen te bieden, die van Palimbangh te 
bewegen, dat met hun eygen vaertuych ende coopmanschap naer Battavia 

handelen, ende voorts sooveel peper als daer gereet mocht zijn, endecomen
sonder verlet van tijt can geschieden, mede te nemen.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTIIONIO VAN DlEMEN.

Dingsdach adv 5 Juny 1629. Alsoo de geruchten seer sterek loopen dat 
den Mattaram andermael een tocht op Battavia soud voorhebben, off gelijck 
andere seggen naer Bantham sal tendeeren, tot welcken eynde, soo gerap- 
porteert wert, goede partye rijs langs de zeestrandt doet versaemelen omme 
deselve met praeuwen ende ander Javaens vaertuych door de riviere van Crau- 
wan oft elders tot provisie van sijn leger nae te voeren, wert by zijnne E. ge- 
proponneert, oft niet geraeden zy, om naerder kennisse van saecken ende 
eenige seeckerheyt van des Mattarams desseynen te becomen, dat men een 
a twee lichte jachten nevens eenige tingans van hier om d’Oost langs de 
wal sonde tot voor Japarre toe. Den Raet, sich met de voorstellinge van d’heer 
Generael conformeerendeTconcludeertdat men ten fijnne voorsz. sal gebruyc- 
ken de jachten Cleyn Heusden ende Teyouhan met twee tingans, van volck 
endeamunitie van oorloge wel voorsien, ende dat men deselve onder’t beleyt 

* van den schipper Frans Loncken ende den ondercoopman Cornelis Doet- 
menuytals tweede persoon op morgen sall derwaerts affveerdigen, met ordre 
dat alle zeehaevenen ende rivieren van Battavia om d’Oost gelegen tot Ja
parre toe scherpelijck visiteeren, eenige vergaderinge van prauwen tot over
voer van rijs ende provisie verneemende off rescontrerende, deselve vyant- 
lijck aentasten ende vernielen, alsoo vertrouwen by gemelte middel des Mat
tarams attentaten gestudt ende zijnne desseynnen eenichsins voorgecomen 
sullen werden; item dat hun voorder sullen hebben te reguleeren nae onse 
instructie, welcke haer ten dienste van de Compagnie ende uytvoeringhe van 
voorsz. tocht schriftelijck sal werden medegegeven.

Item is goet[ge]vonden d’electie van de ouderlingen ende diaconen by den 
kerekenraedt alhier gedaen, naedat alvoren aen zijnne E. by monden ver- 
thoont hadden wat persoonnen daertoe projecteerden, t’approbeeren ende 
toe te stemmen, te weten: Bartholomeeus Kunst tot ouderlingh; Cornelis 
Theunisz. Drent, Ambrosius van der Keere, tot diaconen.



Batavia, 5 Juni 1629.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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:
flSaeterdach ady 9 Juny anno 1629. Alsoo ’t schip Zuyt Hollandt (by arrest 

.van 28 May passato naer Jamby gedestineert) tot noch toe is opgehouden, op 
hope dat interim eenich nieuw secoers van ’t patria, Suratte, Perssia endeuyt 
de quartieren innewaerts te voorschijn souden zijn gecomen ende dat by lan
ger tardance in Jamby mette peper, aldaer in voorraet zijnde, wel mochten ver
legen vallen, wert by zijnne E. ende den Raet goetgevonden dito schip sonder 
langer uytstel zijnne reyse op morgen recht deur naer Jamby te laeten ver
volgen sonder Palimbangh aen te doen, blyvende de propositie by d’E. heer 
Generael nopende de besendingh nae Palimbangh den 28en May passato ge- 
daen tot beter ende naerder opportuniteyt, off tot dat ’t jacht de Peerle ver- 
treckt, ’t welck de reeders voorneemen eerstdaechs derwaerts te senden, als- 
noch niet in staet.

Voorder alsoo in den peperhandel tot Bantam niet te verrichten noch te 
doen valt, tenware men resolveerde meer als 6 realen van 8en voor ’t picol te 
bieden, dat vooralsnoch niet geraden connen vinden, wert goetgevonden den 
oppercoopman Dirck van der Lee met ’t jacht de Griffioen vandaer op t’ont- 
bieden, alsoo van opinie zijn, ’t schip vertrocken wesende, die van Bantam des 
t’eer tot affslach sullen resolveeren ende hun van haer peper maer te meer 
sullen soecken t’ontlasten, ziende wy soo graech niet zijn als haerzelven wel 
inbeelden.

Ende om ondertusschen van ’t voorvallende in Banthamverwitticht te wer
den, wert mede gearresteert Pieter Fransz., assistent ende tolck, met noch 
een gemeen persoon aldaer aen landt te laten resideeren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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lMaendach ady 1 len Juny 1629. Naerdat by zijn E. op des Compagnies affai- 
ren in Japan ende de noodige besendinge derwaerts verscheyde malen met 
den Raedt gediscoureert is geworden, zijnde saecken, ten principaelen per 
mancquement van een bequaem schip offscheepen tot noch toe gediffereert 
ende in bedeneken gebleven, gelijck by resolutien van 26 Meert ende 23 April 
passato te sien is ende alsoo op den 9en deser alhier over Amboyna uyt Ter- 
naten. gelaeden met 355-J bharen giroffelnaegelen, wel aengecomen is ’t schip 
den Swarten Ar ent, groot ontrent 180 lasten, draechtd’E. heer Generael den 
Raedt voor, off niet geraden zy dat men dito schip tot de reyse naer Japan ge- 
bruycke ende en passant Teyouhan laete aendoen ; off men by dese occasie 

niet behoort ’t ontlasten van de swarte laeckenen ende andere manufac-
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Batavia, 11 Juni 1629.

turen dienstich voor Japan hier by der hant sijnde; off men tot versterckinge 
van ’t sober cappitael van de custe van China met dit schip pertye peper ende 
sandelhoudt, nevens sooveel provisie als bequamelijck bergen can, dervvaerts 
salschicken, wat persoon men tot dese besendinge sal gebruycken, ende wat 
ordre men nae Japan tot wechneminge van de gevreesde onlusten ende mis-- 
verstanden aldaer sal geven.

Den Raedt, serieuselijck op de propositie van d’heer Generael geleth ende 
alles rypelijck overwogen hebbende, arresteert eenstemmich dat men den 
Ar ent, soo haest zijnne ingelaeden naegelen aen ’t schip ’t Wapen van Rotter
dam ende Beverwijck sal hebben overgegeven, naer Japan sal affvaerdigen; 
dat’tselve Teyouhan sal aendoen omme aldaer bynaerdertydinge van Japan 
sich met des te beter fondament in ’t vervolgen van zijnne reyse derwaerts te 
mogen reguleeren; dat men, niettegenstaende geen tydinge van Japan beco- 
men hebben ende dienvolgende niet weten in wat termen Compagnies affairen 
aldaer staen, echter alle de swarte laeckenen, sijnde ongeveer 630 halve stuc- 
ken, met eenige groffgreynen ende heeresaeyen derwaerts sal schepen. D’in- 
sichte ende redenen, welcke den Raedt doet inclineeren dese laeckenen etc. 
derwaerts te zenden, zijn dese: naementlijck dat deselve in geen quartieren van 
Indien gebeneficeert connen werden als in Japan, soodat dese coopmanschap- 
pen daer moeten werden vercocht, hier in ’tpackhuys vergaen, off wederom 
naer Europa versonden.

Voorder dat men nae Teyouhan met dito schip sal zenden 800 a 1000 picol 
peper, partye sandelhout, 50 lasten rijs ende sooveel andere provisie als sal 
connen innemen; eyndelijck dat men tot dese besendinghe sal gebruycken 
den E. Willem Jansz., opsiender van de generaele wercken, als sijnde naer 
resumptie van de presente Compagnies dienaers de bequaemste geoordeelt, 
ten aensien van sijn lang voor desene becomene experientie, wesende hem ’t 
landt ende de humeuren der Japanders best bekent; ende dat conform onse 
medegegeven instructie sal trachten de saecken in Japan met advijs van den 
RaedttenbestenvandeCompagnietedirigeeren; dequestien ende verschillen, 
byaldien op sijn aencomste noch ongedecideert waeren, op ’tgevoegelijckste 
t’accomodeeren ende te verdraegen; sooveel van de Compagnies middelen uyt 
Japan te trecken ende nae Teyouhan ende Battavia te retourneren als immer 
doenelijck wert; de commertie ende alle goéde correspondentie met Japan in 
alle manieren te conserveeren, ten eynde de Compagnie den proffijtgevenden 
handel aldaer niet comt te derven.

Wyders alsoo Anthonio Hurt, ondercoopman, wiens verbonden tijt ’t vol
gende jaer gaet expireeren, by requeste verbeteringe van tractement is ver- 
soeckende, sich mede dolerende wegen 200 realen van achten, die hem ’t voor
leden jaer uyt een gesloten kiste van Compagnies middelen zijn ontvreemt,
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wert goetgevonden dat hem in vergoedinge van dien uytterhant vereert sal 
werden de somme van 100 realen van 8en, blyvende zijn voorder versoeck in 
state totdat sijn verbonden tijt sal wesen geexpireert.

Den verbonden tijt van Jan Andriesz., meester smidt, al over tweejaer, son- 
der verbetering van gagie genoten te hebben, geexpireert zijnde, wert op zijn 
versoeck wederomme de novo aengenomen de Generaele Compagnie noch 
dry jaeren in ’t landt te dienen voor deselve qualiteyt ende gagie van ƒ30 ter 
maent, mits dat men aen zijn huysvrouwe maendelijcx boven zijn ordinaris 
rantsoen betalen zal in contant, tot voorder subsidie van hunne montcosten, 
vier realen van 8en, ingaende ’t verbandt op dato deser.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum utsupra. Was onderteeckent: Jan PiE- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.

Maendach ady 18en Juny anno 1629. Alsoo aenden E. heer Generael by 
den president van den achtbaren Raedt van Justitie te kennen gegeven was 
de sententie, by gemelten Raedt van Justitie tegens den persoon van Pieter 
Jacobsz. Cortenhoeff van Arracan ende Sara Specx, staetdochterken van sijn 
E. gemaele, gepronuncieert, heeft zijnneE., naer voorgaende serieuse overwe- 
ginge van ’t gepasseerde, met advijs van zijnnen Rade geaprobeert d’ eenstem
mige advysen by de raetspersoonnen van ’t voorsz. collegie over begane delict 
gegeven, als naementlijck dat gemelte Pieter Jacobsz. Cortenhoeff metten 
swaerde gerecht sal werden datter de doot nae volge, met confiscatie van alle 
zijnne goederen, ende Sara Specx in ’tstadthuys met open deuren wel stren- 
gelijck gegeeselt, ende is dienvolgende gearresteert, dat men op morgen met 
d’executie voortvaeren zal.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 
tersz. Coen, Pieter Vlack.

{
■

i

■

iVrydach ady 22 Juny anno 1629. By d’heer Generael ende den Raedt gede- 
libreert zijnde, of ’t oock geraeden soude weesen, party rouwe Chineesezyde, 
daervan hier ruym 400 picol byderhandt is, met dit schip den Arent off een 
ander bequaem jacht naer Japan te senden, wort verstaen, dewyle de Com
pagnie alreede soo grooten cappitael in Japan is hebbende ende dat niet weten 
hoe hooge de geresene misverstanden aldaer by den Keyser ende rijcxraeden 
souden mogen genomen werden, de besendinge van zyde derrewaerts tot 
naerder kennisse van saecken uyt te stellen, ende dat men ondertusschen den 
gouverneur Putmans in Teyouhan per den Arent aenschryven sal, soo by 
naerder advysen aldaer verstaen heeft, in Japan alles wel ende buyten swae- 
richeyt is, dat in sulcken gevalle derwaerts zendt sooveel rouwe zyde ende 
ander coopmanschappen, voor Japan dienstich, als by der handt is hebbende
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| .ODen Arent gereet ende zeylreet liggende, wort gearresteert, dat op morgen 
sal vertrecken, omme zyne reyse over Teyouhan naer Japan op ’t spoedichste 
te voorderen.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan PlK- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTONIO VAN DlEMEN.
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2 Saeterdach ady 23cn Juny 1629. Alsoo seeckere kennissebecomen hebben, 
dat den Mattaram sich met een machtich leger prepareert omme andermael 

* nae Batavia te comen, ende dat eenen Warga van den tommagon van Tegal 
met 13 prauwen afgesonden ende voor dry daegen alhier aengecomen is, om- 

ntschap ende als handelaers Battavias gelegentheyt

■

me onder schijn van vru 
te verspien ende ons alsoo t’ abuseeren, wert by zijn E. ende den Raedt gear
resteert, omme van onser vyanden desseynen naerder ende seeckerder infor
matie te crygen, dat men gemelte Warga met zijn volck, sterck ontrent 135 
persoonnen, alt’samen aenslaen, in verseeckeringh neemen ende haer op alles

■

1
-i

scherpelijck examineeren sal.
Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan Pie- 

TERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Maendach ady 25 Juny 1629. Alsoo seeckerlijck uyt de Javanen van Tegal, 
op 24 deser in verseeckeringe genomen, verstaen ende geinformeert worden, 
den Mattaram zijn macht tegen Battavia voorgenomen heeft te gebruycken; 
dat zijn geschut ende amunitie van oorloch ontrent een maent geleden her- 
waerts aen afgevaerdicht heeft, ende dat zijn leger, sterck 80.000 gewapende 
mannen, gereet is ende met de nieuwe maen van July sal vertrecken, gelijck 
mede dat groote menichte van pady ende rijs in Tegall wert versamelt omme 
gemelte leger te waeter door de riviere van Pamanucan ende Crauwangh, 
daer best connen, nae te voeren ende te spysigen, ’t welck door missive van 
schipper Frans Loncken ende den ondercoopman Cornelis Doetmenuyt, met 
dejachten Cleen Heusden ende Teyouhan derwaerts gesonden, geconfirmeert 
wort; ende dewyle het seecker gaet, gelijck de gevangene Javanen mede afir- 
meren, soo dese provisien ’t leger connen affsnyden ende den toevoer ver
hinderen, dat des vyants desseyn daerdoor verbreken ende ten principaelen 
sal werden gestudt, weshalven d’E. heer Generael den Raet voordraecht, of ’t 
niet geraden zy sooveele macht uyt te maecken, dat men Tegal affloope, de 
geamasseerde provisie, aldaer zijnde, incorporeere, verniele ofte verbrande, 
ende byaldien ’t selve, ten aensien wat schaers van volck zijn, niet geraden is, 
off men dan niet by provisie noch eenige jachten tot die alreede derwaerts 
gesonden zijn, onder een goet hooft behoorden uyt te maecken omme ’t ver
voeren van de rijs ende pady by alle mogelijcke middelen te beletten, totdat
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by naerder ontset van volck, dat daegelijcx verwachten, disponeeren. By den 
Raedt op de voorstellinge van zijn E. geleth zijnde ende naeder overslach 
van de presente macht gemaeckt hebbende, mede in consideratie genomen 
den vyandt (naerdat de geruchten loopen) hier daegelijcx te verwachten is, 
arresteert, omme ’tCasteel ende de stadt van haer noodich guarnisoen niet al 
te seer t’ontblooten, dat men de saecke ten principaelen noch watsal aensien 
ende by provisie op morgen sal afvaerdigen onder ’tcommandement van d’E. 
heer Adriaen Block Martsz. de jachten Cleen Arnemuyden, Kemphaen ende 
Cleene Hope nevens dry tingans, wel van amonitie van oorloch versien ende 
versterckt boven ’t ordinary vaerent volck met 60 cloecke musquettiers van 
de schepen ende 12 soldaeten van ’t guarnisoen, omme des Mattarams zee- 
strant ende revieren te besetten ende by alle mogelijcke middelen den toe
voer te beletten ende van zijn leger aff te snijden, gelijck by onse mede te 
geven instructie ende ordre breeder wert geextendeert.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.
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ÏÜMaendach ady 2en July 1629. Aen d’E. heer Generael (by den president 

van den achtbaeren Raet van Justitie) overgelevert zijnde alle de documenten 
ende bescheyden mitsgaeders den crimineelen eysch van den advocaet fiscael 
Anthonio van Heuvel tegen Henricq Bruystens ende Fredricq Schellendorff, 
alsmede de sentencie by gemelten Raedt van Justicie tegens deselve gepro- 
nuncieert, heeft zijnne E., naer voorgaende lecture der geexhibeerde stucken 
alsmede gemel te delinquanten eygener confessie, met ad vijs van zijnnen Raede 
geaprobeert d’eenstemmige advysen by de raetspersoonen van gemelte col- 
legie gegeven, naementlijck dat de voornoemde delinquanten wegen haer 
abominabel voornemen ende geperpetreerde delict met den swaerde gericht 
sullen worden datter de doot nae volge, ende ’t hooft van Bruystens daernaer 
op een staeck gestelt, met confiscatie van alle haere goederen, ende is dien- 
volgende gearresteert dat men op morgen met de executie voortvaeren sal.

Wyders alsoo d’E. Compagnie (uyt de laetste prinses in ’t vaerwaeter nae 
Mallacca by den commandeur Carel Lievensz. verovert) groote quantiteyt 
goudt ende stoffen ontvreemt was, waervan goede partye by den advocaet 
fiscael Anthony van Heuvel met extraordinaire moeyte achterhaelt ende we- 
deromme terechtgebracht is/: wert oversulcx by zijnnen E. ende den Raedt 
goetgevonden, soo omme hem te meer ten dienste van de Generaele Com
pagnie op te wecken, alsmede omme zijnne pretentie wegen eenige confisca- 
tien waervan hy zich doleert, den Raedt hem zijnne gerechte portie niet en 
soude hebben toegelecht, dat men hem in contant vereeren sal de somme van 
1000 realen van achten, waermede zijnne vorige pretentien cesseren sullen.
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Alsoo den verplichten tijt van Adriaen Antheunisz. van ’s Hertogenbosch, 
1612 met de vlote van den commandeur Adriaenin ’t landt gecomen anno 

Block Martsz. voor corporael, jegenwoordich capiteyn van t garnisoen deses 
Casteels, voor de vierde mael primo Januaryo deses jaers geexpireert is, wert 
de novo aengenomen de Generaele Compagnie noch dry achtereenvolgende 
jaeren te diennen in qualité van Cappiteyn Mayor onder een tractement van 
ƒ130 ter maent, ingaende de gagie tsedert January

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan

voorsz.

PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.!

Donderdach ady 5en July anno 1629. Nadat Jan Lucasz. [van] Hasselt met ’t 
schip Uytrecht op 19en Juny van Surratte alhier gearriveert was, totverschey- 
denemael byzijnneE. audiëntieversocht, endejegenwoordich ontboden zijnde 
omme raport te doen van ’tgene ten dienste van de Generaele Compagnie 
voor te draegen hadde, is by gemelte van Hasselt in substantie gerelateert, 
hoedat tusschen den coopman Visnicht ende Molaimbeecq, facteur van den 
coninck van Persien, jaerlijcx vele onlusten ende questien ontstaen ter oor- 
saecke gemelte Visnicht sich met extraordinaire perticuliere handelinge tot 
naedeel ende schaede van de E. Generale Compagnie soeckt te begrooten, 
sijn perticulier boven des Compagnies affairen prefereerende, naementlijck dat 
Visnicht ende Molaimbeecq met elcanderen in contract getreden zijnde over 
leveringhe van seeckere quantiteyt zyde in Spahan a 45 tommannen de som- 
me, deselve naderhant gecondemneert wierd te betalen 49 tommannen de 
somme, doordien gemelte Visnicht op reecqueninge van de zyde eenige con
tanten aen Molaimbeecq volgens d’accoort gemaeckt betaelt hadde, die de 
leveringe der zyde (alsoo de coninck in de belegeringe van Bagaded was)soo 
precis niet en conde te wege brengen, waerover de penningen wederomme 
van Molaimbeeck door Visnicht affgevoordert ende voor zijn particulier a 2 
per cento op interest gestelt zijn, welcke uytgesette penningen hy niet conde 
weder in crygen doen de zyde in Spahan arriveerde ende gelevert wierd, 
waerover questie ontstaen zijnde, hadde deselve ten pryse als voren betaelen 
moeten ende aen Molaimbeecq getransporteert de goederen, die met de uyt
gesette penningen hem verpant waeren, namentlijck kisten met goude laec- 
kenen, tapyten, gout ende silver in verscheydene wercken.

Dat gemelte Visnicht in Gamron alle de peper in tijt van de vindimie opge- 
cocht hadde a 18 larinen, ende daerna wederom vercocht hadde tot 40 larinen; 
dat ’tvoorledene jaer meer als 200 camelen met goederen gelaeden voor zijn 
particulier naer Spahan gevoert hadde; dat deselve niet alleen van perticuliere 
coopluyden, maermede uyt de Portuguese fregatten doet opcoopen; dat rijs, 
indigo ende stael in Gamron jaerlijcx mede doet opcoopen, de rijs niet
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voert, maer naer ’tvertreck der schepen wederom met goede avance aldaer 
doet vercoopen, d’ indigo veeltijts naer Spahan gevoert, ende dat twee jaeren 
geleden alle ’t stael, van Suratte gebracht, mede door hem opgecocht ende 
met groote avance in Spahan vercocht is geworden.

Voor de particuliere coopmanschappen, anno 1628 aen Molaimbeeck ge- 
levert, hadde gemelte Visnicht in retoer 60 baelen zyde ontfangen ende in 
Spahan wederomme vercocht aen Godia Mossich 44 baelen, aen Mogdissi 12 
baelen ende aen Godia Serheet 4 baelen.

Dat door den voorsz. Visnicht anno 1628 Godia Daout, Siolfalin, naer Alep- 
po gesonden was met 8 packen indigo, 2 packen tapyten, 2 met notenmus- 
caeten ende een met muscus etc.; mede dat eenen Godia Andulla tot twee 
reysen voordesen derrewaertsgesonden hadde metjuweelen, ende jegenwoor- 
dich voor de derde mael noch uyt was; dat in Aleppo met David de Willem 
ende t’ Amsterdam met Evert van Dueren correspondentie hout.

Dat gemelte Visnicht (niettegenstaende de coninck vanPersien nooit tollen 
noch maeckelaerdye van de Nederlanders gevoordert hadde) gemelte coninck 
versocht heeft dat hem de maeckelaerdye vereert mochte worden; is hem ’t 
selve vergunt ende daervan acte t’sijnnen versoecke verleent.

Item dat Compagnies middelen in cas van afflyvicheyt van Sr Visnicht pe- 
rijckel onderworpen zijn, doordien aldaer naer de Turcksche wyse met een 
Armenische dochter getrouwt is, ende in Compagnies logie met haere moeder 
onderhouden wort, ende haere handen daer lichtelijck mochten inslaen.

Datuytdemont van Bernardo Anckerman, diamantsnyder in Spahan, ver- 
staen hadde, by dito Visnicht gesien te hebben omtrent 2 ponden gewicht 
diamanten, die hy op sijn waarheyt verclaerde, gemelde Visnicht alleen toe- 
quamen ende daeronder eenen was, door hem selffs geslepen, swaer ontrent 
7 carraet.
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Item dat in Gamron de realen om 2 casbigi avance per reael tegens Persi- 
aens geit wisselt, omdat daerop in India vele verloren wort.

Dat hy door Molaimbeeck wegen dese perticuliere handelinge ontboden 
geweest, seggende dat Sr Visnicht in Gamron hadde gaen vercoopen rwas

groote partye suycker, tin ende andere waeren, daerop naer d’accord eenich 
proffijt soude sijn geweest, ende off niet een eerlijck persoon in Hollandt ge
vonden conde worden omme in Parsia in de billicheyt met hem te negotiëren,

;
;

;

ende dat hy met eeden verclaert hadde, byaldien daerinne niet versien en 
wierde, hy selffs middelen daertoe soude vinden.

Dat hy van Visnicht selffs heeft hooren seggen, dat de Compagnie in Indien 
getrouwicheyt hadde gesworen, maer niet in Persia. Secht Visnichts middelen 
ten minsten 80.000 realen van 8en te zijn.

Ende dat gesien hadde de brieven van syne Mayesteyt van Persia aen Vis-
1

;
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nicht verleent, omme in Nederlandt consul van de Siolfalinen te wesen, ende 
dat Visnicht hem met der waerheyt verclaert hadde, ’tselve omme proffijts 
wille niet versocht te hebben, maer dat sijn oogemerck alleene was omme in 
cas van
ticuliere negotie mochte aengedaen worden, sich te mogen beroepen een die- 

zijnne Mayesteyt te sijn, omdat de Compagnie geen vatten aen hem

?56

.

\ molestie, die hem door d’ E. heeren Bewinthebbren ter cause van per-
*
1

naer van\
souden hebbenV

2 r Eyndelijck ^erclaerde ’t voorgaende geraporteert te hebben omme de ne
gotie van Persia in vigeur te mayntineeren, opdat alle misverstanden geweert 
mochten worden, diedeCompagnieeenige moeytesouden mogen aenbrengen.

van Hasselt afgevraecht zijnde, in wat maniere hier

:

: By syne E. gemelten
comt ende tot wat eynde voorneempt nae Nederlandt te varen, gaff voor 

antwoorde dat zijnne Majesteyt van Persia geresolveert hadde een gequalifi- 
ceert persoon in Nederlant van zijnnentwegen telaeten resideren, ende dat tot 
dien eynde gecoren ende herwaerts gesonden was.

i
nu

:
1

t\ Actum in ’tCasteel Battavia, datum utsupra. Wasonderteyckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Vrydach ady 6en July anno 1629. Alsoo ’t jacht Assendelft, op 2enJuny uyt 
’t patria alhier gearriveert, jegenwoordich bynaer gelost is, wert by zijnne E. 
denRaedt voorgedraegen welckgeradender zy, dat ’t selve naer Jamby off de 
Westcuste van Sumatra tot vervolch van den peperhandel gebruycken 
neer ’tselve sullen laeten vertrecken ende wie daer mede derwaerts sullen

wan-

laeten gaen? By den Raet op de voorstellinge van zijnne E. gelet zijnde, ge- 
considereert dat in Jamby d’onse vooreerst noch niet verlegen sullen zijn, tot 
opcoop van den peper die aldaer by der hant mochte zijn, is derhalven goet- 
gevonden ende geresolveert dat gemelde jacht Assendelft metten eersten 
de Westcuste van Sumatra omme

naew. peper te procureeren afvaerdigen sullen 
ende daermede als opperhooft derwaerts laeten gaen den oppercoopman 
Paulus Croock nevens Cornelis Vlack; dat onder desselffs consignatie in ’t 
voorsz. schip sullen doen laeden een cargasoen bestaende in een goede sor- 
teringe van cleeden aldaer getrocken, monteerende nevens 5000 realen in

v
;

ij

contant ter somme van ƒ 51.576 — 10, ’t welck naer calculatie meer als suffi- 
sant achten te wesen tot opsamelinge van soo vele peper als tot desselffs 
schips ladinge van noode wesen sal.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent:Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Maendach ady 9en July 1629. Alsoo door den commandeur Francisco Pels- 
saert (den 7en deser met de boot van ’t schip Battavia van ’t Suytlandt alhier
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Batavia, 9 Juli 1629.

gearriveert) verstaen hebben, dat op 4 Juny laest op Houtmans Abreolhos, 
gelegen tusschen 28 ende 29 graden ontrent 9 mylen bewesten ’t landt van 
de Eendracht, ’t voorsz. schip Battavia was verongeluckt ende dat hetselve 
met peyl hooch water was verseylt, voor op 12 ende achter op 18 voet 
ters sat, craelgront zijnde, ende dat daervan 180 zielen, waeronder 30 
vrouwen als kinderen ende een kistjen metjuweelen, opseeckercoraeldrooch- 
te waeren gelandt ter plaetse daer geen versch waeter was ende niet meer als 
13 verkens met broot by haer hadden; datter 12off 13 persoonnen in ’tswem- 
men naer landt verdroncken ende 70 zielen noch in ’t schip waeren doens zy 
met de boot (waerinne 48 persoonnen, daeronder 2 vrouwpersoonnen ende 
een kindt was) om waeter te soecken waeren affgevaren; dat het schip ge
borsten ende vol waeters was; dat op verscheydene plaetsen aen landt ge
weest waeren, omme versch waeter ende gedolven hadden, maer niet en had
den connen vinden om degene die se op d’eylandeken gelaeten hadden te 
connen versien, waerover zy metten anderen gesol veert hadden naer Battavia 
haeren coers te stellen, doordien geen aparentie en sagen van ’t verongeluckte 
schip yets meer te connen bergen, doordien het daegelijcx onstuymich 
weder was.

Wert oversulcx by syne E. den Raedt voorgedraegen, naerdemael datter 
schijnt aparentie te wesen, dat noch eenich volck mitsgaders eenige goederen 
sullen connen werden gebercht ende gesalveert, off niet geraden zy metten 
eersten wederomme een bequaem jacht derwaerts aff te vaerdigen, omme 
t’onderstaen wat daerinne te doen zy. By den Raedt op de voorstellinghe 
van zijnne E. gelet zijnde, is met eenpaerige stemmen goetgevonden ende 
geresolveert, dat met den eersten derwaerts sullen depecheren ’t jacht Sardam, 
op 7cn deser van ’t vaederlandt alhier gearriveert; dat ’tselve met vivres, wae
ter, caebels ende anckers extraordinaris sullen provideeren ende met het
selve wederom derwaerts zeynden Francisco Pelssart, commandeur van ’t ver
ongeluckte schip Battavia, met 26 coppen gemant, waeronder eenige maets 
off Guseratten, om ’t goet op te duycken, met expresse ordre omme aldaer 
geeffectueert hebbende alle 't gene tot behoudenisse van ’t volck ende het 
salveren soo van de verongeluckte goederen als contanten sal wesen te wege 
gebracht, wederomme op ’t spoedichste herwaerts keeren sullen.

Wyders alsoo wy jegenwoordich van bequame retourschepen voor ’t pa- 
tria schaers versien zijn, is goetgevonden, dat ’t schip Uytrecht, op 19en Juny 
laest van Suratte alhier gearriveert, mede derwaerts gebruycken sullen, ende 
’t schip Mauritius, ingevalle bequaem bevonden wert, wederom in desselffs 
plaetse naer Suratte destineeren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER yLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.
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1629. Naedemael Adriaen Jacobsz., schipper 
’t verongeluckte schip Batavia, berucht is, ’tselve door loutere onacht-

Vrydach ady 13 July anno
van
saemheyt versuymt te hebben; oock daerbeneffens voor dato door sijn toedoen 
groote moetwille ende openbaer gewelt op ’tselve schip gepleecht soude zijn 

de weduwe zaliger vairdBoudewijn van der Mijl, in zijn leven ondercoop- 
is derhalven by zijnne fe. ende den Raedt goetgevonden gemelte schip-

aen
man,
per in aprehentie te neemen ende alhier te rechte te stellen ommedebeschul- 
dingen, t’synen laste gedaen, te verantwoorden.

Wyders is by zijnnen E. den Raedt in bedeneken gegeven wat vlote men 
Zuratte ende Persia soude connen ofte behoorden uyt tesetten ende wie

I
i

} naer
commandeur over de vlote soude mogen gebruycken, alsmede wie> men voor

dat in plaetse van Huberto Visnicht in Persia, die zijnne verlossinghe ver- 
soeckt, best committeeren sullen?

De commandeur Pieter van den Broecke ter vergaederinge van d’E. heer 
Generael ende raeden van India ontboden ende gecompareert zijnde, is zijnne 
E. door d'E. heer Generael aengeseyt, dewyle de Compagnie soolangejaeren 
in Surratte gedient heeft ende volcomen kennisse in die quartieren becomen, 
dat gelieven soude verclaringe te doen wat aldaer passeert, wie hem wel off 
qualijck in des Compagnies dienst comperteert, item hoe ende in wat manie
ren zijns bedunekens des Compagnies affairen in ’t landt van Industan ende 
Persia ten besten dienste ende meesten proffyte van de Compagnie gederi- 
geert behooren te werden.

Naedat hierop eenige diseoerse reden ende wederredenen tusschen den 
voorsz. commandeur ende raeden van India gedaen waeren, is in substantie 
door voorsz. commandeur van den Broecke verclaert, dat d’E. heer Generael 
ende raeden van India dienaengaende niet sonders voor te draegen hadde; 
alleen dat het noodich zy ’t comptoir Suratte beter met contanten dan voor 
desen versien werde, ende als ’t selve met treffelijeke somma geit op voorraet 
versien zy, dat dan aldaer een goede employ van waeren voor Europa ende 
Indien tot voordeel ende proffyte van de Compagnie gedaen can werden; ende 
omme t’ontgaen de vexatie ende quaet tractement van de Mooren, dat het 
seer goet wesen soude, dat men trachte de plaetse van Diu t’occupeeren 
haest des Compagnies middelen daertoe gebruyckt mogen worden, ende dat 
men interim de negotie op den voet gelijck voor desen continueere.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, AnTHONIO VAN DlEMEN.
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Saeterdach ady 14 July 1629. Alsoo door ’t vertreck van Sebalt Wonderaer 
’t collegie van schepenen van een raetspersoon verswactis geworden, wertby 
zijnne E. ende den Raedt (uyt het geexhibeerde dobbelgetal by den presidenth
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Batavia, 14 Juli 1629.

uyt den naeme van ’t gemelte collegie) geëligeert den persoon van mrMarten 
Hartman [tot] schepen omme deselve vacante plaetse wederomme te be- 
cleeden.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN.

Woensdach ady 18en July anno 1629. Alsoo wegen het gebruyck van de 
scheepen de Saint, de Beets ende Leyden, jongst uyt ’t vaederlant overgeco- 
men, alsmede ’t schip Mauritius tot noch toe niet en is gedisponneert, wert 
by sijnne E. den Raet in bedeneken gegeven waer ende tot wat besendingen 
men deselve best gebruycken sal, ende of ’t niet geraden zy een derselver naer 
Aracan off de cust van Choromandel om rijs uyt te setten, naerdemael den 
oorloch voorhanden is ende ons op den toevoer van andere quartieren niet 
en mogen verlaeten. By den Raedt op ’t voordraegen van zijnne E. gelet 
zijnde, is geresolveert ende goetgevonden dat vooreerst morgenavont om de 
Oostaffvaerdigen sullen, omme aldaer op ’t Javaens vaertuych te cruyssen, ’t 
jacht de Salm ende daermede derrewaerts zenden den oppercoopman Pieter 
Wagensvelt als commandeur over de cruyssende jachten, met ordre dat de 
commandeur Adriaen Block Maertsz. sich met de eerste gelegentheyt her- 
waerts aen vervoege, omme ons van sijn wedervaren rapport te doen, naerdat 
alvoren gemelten Waegensvelt van des vyants attentaten, soovele t’sijnder 
kennisse gecomen soude wesen, behoorlijck sal hebben geinformeert.

Ende wat de voordere besendinghe aengaet, is vooralsnoch in bedeneken 
gelaeten omme t’syner tijt daerop finaelijck te resolveeren.

Actum in ’t Gasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
Pietersz. Coen, Pieter Vlacic, Anti-ionio van Diemen, Crijn van Raem-
BURCH.

Vrydach ady 20 July anno 1629. By resolutie van 18eQ deser den Raedt in 
bedeneken gegeven sijnde, tot wat besendinghe men ’t schip de Beets best 
gebruycken soude, is alsnu met eenparige stemmen goetgevonden, dat ’tselve 
ter eerster gelegentheyt naer de cust van Choromandel affveerdigen sullen 
omme inne te neemen de retoeren, voor ’t vaderlant ende Indien aldaer in 
voorraet gereet zijnde, ende met deselve op ’t spoedichste weder herwaerts te 
keeren.

Wyders wert by zijnne E. den Raedt voorgedragen off niet geraeden zy ’t 
jacht Purmerende naer Teyouhan te depecheeren, soo omme derwaerts te zen
den eenige soldaeten tot verlossinge dergener wekkers tijtgeexpireertis, als
mede omme deselve plaetse soo van contant, vivres ende andere nootlijck- 
heden in voorraet te versien; waerop by den Raedt gelet zijnde, is naer ver- 
scheyden diseoerssen goetgevonden de besendinge derwaerts te differeeren
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ten aensien het mousson begint te verloopen, oock dat van cappitael ten 
vloet niet en sijn versien, doordien Suratte naer behooren van contant dient 
geprovïdeert; te meer alsoo men verhoopt dat d’onse in Teyouhan haer met 
de provisien, voor desen derxvaerts gesonden, tot denaestejaersbesendinghe 
sullen connen behelpen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: JAN 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCH.

760
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Maendach ady 23 July anno 1629. Alsoo ’t balliuwsampt deser stede (ver
mits het deportement van Antonio Caen) is commen te vaceeren, ende over- 
sulcx noodich is dat ’t selve wedercomme van een bequaem ende gequalifi- 
ceert persoon becleet werde, weshalven by zijnne E. tot verscheyden reysen 
den Raedt in bedeneken gegeven is geweest, wie dat best in de vacante plaetse 
totmaintenuevan de justitie ende rechtspleginge geraeden zy tesurrogeeren, 
welcke propositie jegenwoordich by zijnne E. gerenoveert zijnde omme daer- 
op finale conclusie genomen te werden, is eyndelijck by zijnne E. met advijs 
van den Raet goetgevonden in deselve vacante plaetse als balliouw deser ste
de te eligeeren ende t’ autoriseeren den persoon van Ysbrant van Swaens- 
wijck, met ’t schip de Maecht van Dorth jongst uyt ’t vaderlant overgecomen 
in qualitévan advocaet-fiscael, ende dienvolgende gearresteert op morgen ge- 
melten Zwaenswijck in ’t selve ampt te confirmeeren.

Wyders alsoo den commandeur Carel Lievensz. by requeste versocht heeft 
immuniteyt off quijtscheldinge van de confiscatie zijnner verdiende maent- 
gelden, waerinne hy by den Raet van Justitie over zijnne begane fouten is ge- 
condemneert, wert by syne E. ende den Raedt goetgevonden, dat hem 
tant vereeren sullen de somme van ƒ4000 eens sonder meer, ten aensien 
gemelte Carel Lievensz. interest van sijnne verdiende maentgelden met rechte 
toecomen soude, doordien hy de Generaele Compagnie sedert anno 1615 in 
verscheyden qualiteyten gedient hebbende, nooytbetaelingeontfangen heeft, 
maer zijnne penningen tot nochtoe onder deselve laeten uytstaen, hoewel 
zijnne eerste verbintenisse anno 1618 ende zijnne tweede anno 1621 geëxpi- 
reert geweest is, winnende doentertijt ƒ 100 ter maent in qualité van schip
per, voor welcke gagie hy zedert, sonder sich wederomme in dienst verbonden 
te hebben, gecontinueert heeft, ter tijt toe dat de bovengemelte sententie by 
den Raedt is gepronuncieert.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BVRCH,
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'Vrijdach ady 27 July anno 1629. Naerdat den oppercoopman Dirck du 
Gardin, in ’t landt gecomen anno 1628 met ’t schip Schiedam, jegenwoordich 
raetspersoen in den achtbaeren Raet van Justitie deses Casteels hier aen landt 
bescheyden, aan zijnne E. versocht hadde met ’t schip de Beets naer de cust 
van Choromandel te mogen vertrecken in qualité van oppercoopman, is hem 
eyndelijk ’t selve op zijn versoeck vergunt ende toegestaen.

Ende alsoo ’t gemelte collegie vermits het vertreck van den voorsz. du 
Gardin van een raetspersoon staedt verswackt te werden, is by zijnne E. ende 
den raedt wedercomme geëligeert den persoon van Jan Hendricqsz. Cops van 
Delffshaeven, in qualité van oppercoopman jongst met ’t schip Bueren uyt 
’t vaderlant herwaerts overgecomen, omme deselve vacante plaetse te be- 
cleeden.

Ü
-

I

j

r)Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCH.

: i
)

Saeterdach ady 28 July 1629. Alsoo op d’afflaedinge ende ’t verseylen van 
verscheyden scheepen, jegenwoordich hier ter reede soo van ’t vaederslandt, 
Surratte, alsmede de Westcust van Sumatra gearriveert, tot noch toe niet en 
isgedisponneert, wert by zynne E. ende den Raet goetgevonden, dat dit aen- 
staende saisoen voor retoerschepen naer *t vaderlant gebruycken sullen de 
naervolgende, te weten : ’t Wapen van Rotterdam, Fredrick Hendricq, Dor
drecht, Leydcn ende ’t Wapen van Delft, uyt ’t vaderslandt jongst overgeco
men, alsmede de schepen Uytrecht, by resolutie van 90n deser derwaerts ge- 
destineert, nevens ’t Zeepaert, beyde van Surratte overgecomen, in wekkers 
plaetse de scheepen Tolen ende Bueren wederomme naer Surratte gedesti- 
neert werden nevens Bommel, Weesp'.ende Brouwershaven, dewelcke ter eer
ster gelegentheyt voornemen derwaerts aff te vaerdigen.

’t Schip Groot Mauritius, by resolutie van 9en deser mede derwaerts gedes- 
tineert, wert alsnu goetgevonden hier ter reede te houden, omme tot een pack- 
huys gebruykt te werden.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCII.
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Maendach ady ultimo July 1629. Alsoo noodich eene besendinge naer Sur
ratte ende Persia by der hant dient genomen, wert by zijnne E. voorgeslaegen 
derwaerts te senden in contant ƒ11 a 1200.000 behalven de coopmanschappen 
derwaerts gedestineert, opdat door d’onse de goederen in voorraedt soo voor 
’t vaederlandt als Jndia mogen ingecocht werden, nadien uyt ’t vaederlant

/
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tamelijckontsetvan contanten alreede hebben becomen ende daegelijcx meer 
verwachtende zijn, naementlijck:

Nae Surratte tot opcoop van de retoeren voor
Nederlandt in contant:.....................................

Tot opcoop van de cleeden voor Battavia 
Tot opcoop van de coopmanschappen voor

Persia....................................................................
Nae Surratte op voordeel tegen ’tnaestejaer

in contant..........................................................
De coopmanschappen naer Surratte gaende 

sullen rendeeren...............................................

ƒ 400.000 
> 200.000

1 » 100.000

> 100.000

/100.000
> 300.000Naer Persia in geit..........................................

De coopmanschappen van hier naar Persia . 
De coopmanschappen van Surratte nae Persia

» 300.000 
» 150.000

Somma in contant f 1.100.000 ende f 550.000 
in coopmanschappen, waermede den eysch voor ’tvaderlant ende Indien 
soude connen werden gesuppleert.

Actum in ’tCasteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DIEMEN, CRIJN VAN RAEM-
BURCH.

Dingsdach ady 7en Augusty anno 1629. De schippers Theunis Willemsz. 
op Brouwershaven ende Claes Jansz. Bruyn op Wesefi, by zijnneE. ontboden, 
geïnjungeert zijnde onder eede verclaringe te doen op de vraechpuncten, 
haerlieden voor dato in ’t collegie van den achtbaren Raedt van Justitie voor
gehouden, hebben gemelte schippers niettegenstaende haere gedaene ver- 
claeringhe naer vele persuasien evenwel geweygert met eede deselve te con
firmeren, by welck obstinaet voornemen alsoo sylieden alsnoch zijn perssi- 
sterende, wert by zijnne E. ende den Raet naer voorgaende lecture gemelter 
vraechpuncten alsmede haerlieder verclaeringen geapprobeert ’t apoincte- 
ment by gemelte Raedt diesaengaende gedecerneert, ende zijn deselve dien- 
volgende gedeporteert als onwaerdich de Compagnie te diennen, om met 
d’eerste schepen als passagiers naer ’t vaederlandt gesonden te werden.

Ende alsoo gemelte scheepen hierdoor van schippers ontbloot zijn, wert 
goetgevonden dat in derselver plaetse wederomme over sullen laeten gaen, te 
weeten op Brouwershaeven Willem Jacobsz. Coster, schipper op Groot Mau
ritius, ende Dirck Bouwes alias Bult wederom in desselffs plaetse op iMauri
tius; alsmede op Wesep Fredricq Rijcksz., schipper op’s Lants Mauritius, 
jongst van Balimboan gearriveert.

Wert mede goetgevonden dat Paulus Cornelisz. Vaer, schipper van Bommel,
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op ’t schip Dordrecht, ende Jacob Claesz. Astenburch, schipper van ’t selve 
schip, wederomme op ’t schip Bommel sullen laeten overgaen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRITN VAN RAEM- 
BURCH.

Donderdach ady 9en Augusty 1629. Alsoo naer calculatie bevonden wert 
dat de scheepen Bommel, Bueren, Brouwershaven, Tholen ende Wesep, voor 
desen naer Zuratte ende Persia gedestineert, de retoeren van Surratte her- 
waerts keerende niet sullen connen voeren, wert derhalven by zijnne E. ende 
den Raet goetgevonden de fluyt Beverwijck mede derwaerts aff te vaerdigen, 
omme deselve met grove waeren vooraff te laeden ende metten eersten we
derom derwaerts te laeten keeren.

Wyders alsoo vermidts het deportement van Jacques Biguel alias Violet, 
gewesene vaendrager deser stede, deselve plaetse jegenwoordich vacant ende 
open is, wert by zijnne E. ende den Raedt goetgevonden uythetgeexhibeerde 
dobbelgetal by schepenen nevens den chrijchsraedt in desselffs plaetse te sur- 
rogeeren den perssoon van Barent Pessaert, ende wert dienvolgende gecom- 
mitteert d’heer Vlack, raedt van Indien, omme hem in presentie van den 
chrijchsraet ende de gansche Compagnie te beëdigen ende in ’t selve amptte 
confirmeeren.

Alsoo den verplichten tijt van Cornelis van Maseyck, ontfanger van de 
generaele incomsten ende licenten des coninckrijckx Jaccatr^ten vollen is 
geëxpireert ende sich genegen thoont noch voor eenigen tijt iri dienst tecon- 
tinueeren, wert de novo aengenomen de Compagnie noch dry volgende jae- 
ren in ’t landt te diennen in deselve qualité onder een tractement van f 130 
ter maent, ingaende de verbeteringe ende ’t verbandt op dato deser; ende alsoo 
sijnnen verbonden tijt over de 16 maenden is geexpireert geweest, wert goet
gevonden dat hem uyt der hant vereeren sullen de somme van 200 realen 
van achten.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCH.

Vrijdach ady 10cn Augusty 1629. Alsoo de kerckelijcke persoonen deser ge
meente voor desen met d’ E. heer Pieter van Duyn, in zijn leven raet van In
dien, communiceerden 't gene de kerckelijcke saecken betreffe, ende dat sedert 
desselffs overlyden daerinne tot nochtoe niet en is gedisponneert, wert alsnu 
by zijnne E. ende den Raet goetgevonden daertoe te committeeren d’ E. heer 
Crijn van Raemburch, raedt van Indien, ommesoo in derselver kerckelijcke 
vergaderingen te compareeren, aldaer sessie ende kennisse van saecken te

i
1

/•>'
i

'i
!

l l

t

!

;:

::
:
I

i f
*

I ;M
1

!

1
\

i

1



Batavia, 10 Aug. 1629.764

met deselve als voor dato in communicatie te treden nopende hetneemen,
transporteeren van de sieckentroosters van d’ een schip op d’ ander, ende al
les meerwes tot ruste ende vrede van Godes kercke noodich gevoordert dien-
nen zall.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCH.

Woensdach ady 15en Augusty 1629. Alsoo d’affvaerdinge van de scheepen 
Tholen, Bommel, Bueren, Brouwershaeven, Weesp ende Beverwijck, voor dato 

Surratte ende Perssia gedestineert, tot noch toe op d’ aencomste van denaer
verwachte scheepen uyt ’t vaederlandt getraineert is, omme ’t cappitaal te 
meer te verstercken ende ’t goede saisoen, dat hart verloopt, waer te nemen, 
is oversulcx by zijnne E. ende den Raet goetgevonden dat gemelte scheepen 
op 18cn deser sullen afvaerdigen ende haere gedestineerde voyagie laeten 
vervoorderen; mede dat omme continueel in de vlote te presideeren, den 
raedt te beroepen ende de vlagge van de groote stenge te voeren, commit- 
teeren zullen den persoon van Anthonio del Court, secretaris van d’ E. heer 
Generael ende raetspersoon in den achtbaeren Raedt van Justitie, met voor- 
der ordre dat hy in Perssia gearriveert zijnde, den oppercoopman Huberto 
Visnich zal verlossen, van denselven overneemen alle des Compagnies effec
ten, in desselffs plaetse aldaer te blyven resideeren, ende dat gemelten Visnich 
in qualité van commandeur met gemelte scheepen wederomme herwaerts 
keeren sal; ende alsoo vermits het vertreck van den voorsz. del Court ’tcolle-

■

gie van den welgemelten Raedt van een raetspersoon staedt verswackt te wer
den, is goetgevonden in desselffs plaetse te surrogeeren den persoon van 
Gregorius Cornely omme deselve vacante plaetse te becleeden.

By resolutie van ultimo passato by zijnne E. in deliberatie geleyt zijnde, 
watcappitael men naer Zurratte ende Perssia soud mogen destineeren, wert 
alsnu goetgevonden dat van de contanten, jegenwoordich by der hant zijnde, 
met dese scheepen derwaerts sullen zenden de somma van thien tonnen 
goudts, soo in contant als goudt, met voorder ordre dat de verwachte schee
pen uyt ’t vaederlandt in de straet Sunda ontmoetende, daeruyt sullen lichten, 
te weeten, uyt Hollandia tot versterckinge van gemelte cappitael de 
van twee tonnen goudts, Der Goes alleen alle zijn medebrengende cappitael, 
ende deselve beyde rescontrerende, soo vele dat deselve kisten met realen, 
alreede in bovenstaende schepen gelaeden, tegen goudt, rijcksdaelders ende 
leeuwendaelders gewisselt ende weder herwaerts gesonden mogen werden, 
behalven de twee tonnen goudts tot versterckinge van ’t voorsz. cappitael ge
ordonneerd

somme
■
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De fluyt Amsterveen op gisteren van de Westcust van Sumatra met zijn last 
peper gearriveert zijnde, wertgoetgevonden, soo haest deselve gelost sal zijn, 
wederomme derwaerts sonder cappitael o ff cleeden mede te geven affvaerdi- 
gen sullen, alsoo verstaen, d’onse ten overvloet daervan alsnoch versien zijn.

Victor Jansz. van Loennen, in ’t landt gecomen met ’t jacht Heusden anno 
1625 voor bootsgesel, naerderhant sieckentrooster, wiens verplichten tijt on
trent 9 maenden geexpireert zijnde, wert de novo aengenomen de Generaele 
Compagnie dry volgende jaeren in ’t landt te diennen in gemelte qualité on
der een tractement van ƒ30 ter maent, ingaende de gagie ende ’t verbandt 
19en Juny 1629, als wanneer voor sieckentrooster by den Kerckenraedt is ge- 
promoveert.

Christiaen Willemsz. van de Gabor, in ’t landt gecomen anno 1623 met ’t 
schip Leyden voor bootsman, naederhandt voor onderstuerman gevaeren en
de ’t sedert 2 jaeren herwaerts ’t schippersampt by provisie waergenomen 
hebbende, wiens verplichten tijt den 20en deser gaet expireeren, wert de no
vo aengenomen de Generale Compagnie dry volgende jaeren in ’t land te 
diennen in gemelte qualité van schipper onder een tractement van f 60 ter 
maent, ingaende de verbeeteringe op 20en deser, als wanneer zijn verbonden 
tijt geexpireert sal weesen; ende alsoo voorsz. ampt soo lange sonder verbee
teringe van gagie bedient heeft, wert goetgevonden hem uyt der hant ver- 
eeren zullen de somma van 50 realen van 8en.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteykent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCH.

Woensdach ady 22c" Augusty anno 1629. Alsoo op heden eenige voorloo- 
pers van des Mattarams leger in ’t velt omtrent de stadt zijn vernomen ende 
aparent des Mattarams macht (daervan langh gerucht is) eerstdaechs mede 
voor Battavia sal verschijnnen, wertgoetgevonden d’ heer commandeur Adri- 
aen Blocq Maertsz. ’t toesicht in de stat te bevelen, omme met advijs van 
schepenen ende chrijchsraeden in ’t voorvallende prompte ende goede ordre 
te stellen, de borgery onder behoorlijcke officieren ende in wij eken te ver
deden, daer hun by alarm o ff andersints sullen hebben te vervoegen, de wach
ten ende wat dienaengaande ten besten van de stadt meer gedaen dient, met 
onse comunicatie, als ’t den tijt lijt, te versorgen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCH.

Vrydach ady 24en Augusty anno 1629. Volgens resolutie van den 25en 
April passato aen de weesmeesteren deser stede uyt Compagnies middelen
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betaelt ende goetgedaen zijnde de somme van f 3.984 — 9 — 8 wegen de 
verdiende maentgelden van den oppercoopman Jan Zwaen zaliger, omme 
deselve penningen ten behoeve van desselffserffgenaemen ter camere voorsz. 
bewaert te worden, mits dat ondertusschen zijnne naergelaetene weduwe, her
trouwt met eenen Fredricq Schellendorff, den interest ofte blaederen van 
dien soude genieten, als breeder by gemelte resolutie geextendeert is.

Ende alsoo Bartholomeus Kunst, president van voornoemte collegie, dese 
onse resolutie behoorlijck met zijnne collegianten niet heeft gecommuniceert 
maer deselve resolutie in soodaniger wyse geretracteert, dat contrarie onse 
goede meeninghe ende tot naedeel van de rechte erffgenaemen dese post op 
de boecken van de Weescamer conform onse ordre ende gelijck dat behoort, 
niet heeft doen registreren, zijnde de eygenaers van dese hooftsomme aldaer 
niet bekent gemaeckt, ende de voorsz. f 3.984 — 9 — 8 aen voornoemde 
Schellendorff als man ende voocht van voorsz. weduwe betaelt ende onder 
conditie, met onse meeninghe ende resolutie gants niet quadrerende, ter hant 
gestelt, niettegenstaende de gelegentheyt, slechten staedt ende quade com- 
portementen van voornoemden Schellendorff dito president Kunst niet om
bekent waeren, wert by d’E. heer Generael ende zijnnen Rade gearresteert 
ende goetgevonden, dewylesoo notoirlijck blijckt, voornoemde president, ’t 
sy dan malitieuselijck, onbedachtelijck ofte andersins, onse ordre gecontra- 
rieert heeft, gemelde Bartholomeus Kunst t’ontlasten ende uyt syne bedie- 
ningetestellen, mits daè responsabel ende redevabel blijft voor de schade die 
de legitime erfgenamen van voorsz. Zwaen souden mogen comen te lyden 
wegen de quade administratie der voorsz. penningen, ende on vermindert d’ac- 
tie van den fiscael, die over ’t contrarieeren ende cleynachtinghe onser reso
lutie tegen voorsz. Kunst soud mogen institueeren; gelijck mede geresolveert 
wert de pretentie van den fiscael tegen den weesmeester Hans Boon over de 
quade procedueren gehouden in ’t beneficieren van zijn selven uyt gemelte 
penninghen, Fredricq Schellendorff ter handt gestelt; ende blijft met goetvin- 
ding van zijn E. ende den Raet by provisie ’t presidentsampt ende de sorge van 
de Weescamer bevolen aen d’heer Quirijn van Raemburch, raedt van India.

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan Pie- 
TERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CrIJN VAN RAEM- 
BURCH.

Saterdach ady 25 Augusty anno 1629. Op ’t voordraegen van d’heer Ge
nerael wert goetgevonden ende gearresteert, dat den commissaris Dirck van 
der Lee op morgen met ’t jacht Purmerent ende de Cleyne Hope nae Bantam 
sal vertrecken omme den coninck ende de groote aldaer t’adverteeren de 
comste van des Mattarams leger ontrent Battavia ende off aldaer yets seeckers
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van des vyandts macht ende gelegentheyt sal connen vernemen, maer prin- 
cipaelijck omme t’onderstaen hoe sich die van Bantham in dese gelegentheyt 
houden, ende voorders met behendicheyt de gemoederen ende haere inclina
tie sooveel doenelijck is te sunderen.^;

Actum in ’t Casteel Batavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VANRAEM- 
BURCH.

Donderdach ady 30cn Augusty anno 1629. By den president van ’t collegie 
van schepenen deser stede d’E. heer Generael voorgedragen sijnde hoe tot 
bevoordering ende volstrecking van desstadts noodige wercken doorgemelte 
collegie voor dato by forme van leeningh soo van de Weescamer, de diaconie, 
als van eenige vermogende burgeren gelicht zijn de somma van 3600 realen 
van achten omme ter eerster gelegentheyt uyt stats middelen ende collecten, 
tot laste van de Chineesen ingewillicht, gerestitueert te worden, ende dat d’in- 
gewillichde collecten tot betaelinge van dien selver niet connen toereycken, 
in voegen ’t collegie van schepenen tot noch toe in gebreecke is gebleven 
omme voorsz. 3600 realen van achten [te restitueren], niettegenstaende dae- 
gelijcx daerover aengesproocken ende gemaent sijn, weshalven den voorsz. 
president versocht dat sijn E. gelieffde ordre te stellen, dat eenich middel 
worde geraempt ten eynde de geleende penningen mochten worden affgedaen.

D’E. heer Generael ende den Raedt op de propositie ende ’t versoeck van 
gemelte collegie geleth ende in consideratie genomen hebbende den tegen- 
woordigen dooden tijt, slappe negotie ende dat den vyant met een groot leger 
om ende ontrent de stadt leyt, arresteert, omme de burgeryeendeingesetene 
deser stede in dese conjuncture tot voldoeninge van gemelte penningen met 
nieuwe collecten niet te beswaeren, dat voorsz. 3600 realen van achten by 
provisie uyt Compagnies middelen sullen worden voldaen ende tot laste van 
’t collegie van schepenen affgesfchreven], om ter gelegener tijt gevonden ende 
weder aen de Compagnie goetgedaen te werden.

Wyders wert op ’t voordragen van zijnne E. goetgevonden den gewesene 
balliouw Anthonio Caen met een tingan nae de riviere van Ontong Java te 
zenden, omme den tommagon van Bantam, die sich aldaer met een goet ge
tal volcx onthout, te begroeten, onder dat pretext te vernemen wat zijn doente 
aldaer zy, ende hoe die van Bantam met de Mattaram staen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteyckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCH.

Vrijdach ady ultimo Augusty anno 1629. Aan den E. heer Generael by den 
president van den achtbaeren Raedt van Justitie deses Casteels uyt den nae-
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’t collegie geexhibeert zijnde alle de documenten ende bescheyden,me van
mitsgaders den crimineelcn eysch ende conclusie van den advocaet fiscael 
gedaen, alsmede de sententie by voorsz. raden daerop gepronuncieert jegens 
de persoonnen van Raoul Faussebray van Mondaublau in Vranckrijck, sol- 
daet onder ’t guarnisoen alhier, Andries Lutke van Dantsicq, provoost, Pieter 
Jansz. van den Briel, bosschieter, beyde op ’t schip Fredricq Hendricq vaeren- 
de, Jan Evertsz. van Munnickendam, gevvesen hoochbootsman op ’t veron- 
gelucte schip ’s Lants Mauritius, wegen seeckere delicten by deselve begaen, 
alles breeder by de stucken van den processe blijckende.

Heeft sijn E. naer voorgaende lecture ende serieuse overweginge der geex- 
hibeerde stucken met advijs van zijnnen rade geaprobeert d’ eenstemmighe 
advysen by de raetspersoonnen van voornoemd collegie over de begane de
licten van Raoul Faussebray, Andries Lutke en de Guilliame Boessaert ge
geven, als namentlijck dat Raoul wegen de begaene dootslach metten swaer- 
de, ende de twee laetste over haer wechloopen en de andere quade fayten met 
de coorde sullen worden gestraft, datter de dood nae volge.

■

M!
■ I

:!

■ ;

:

r

i Pieter Jansz. van den Briel, bosschieter, by voorsz. collegie mede gecondem- 
neert ter doot, wort by d’ heer Generael om sekere consideratien gepardon- 
neert, mits dat in de kettingh gebannen blijft soolang zijn E. sulcx goetvindt.

Wat aengaet ’t delict van den hoochbootsman Jan Evertsz., hebbende 
seecker getroude vrouwspersoon op ’t schip Battavia seer schandelijck mis
handelt ende geschoffiert, daerover by gemelte collegie gecondemneert is 
gegeesselt, gebrantmerckt ende ses maenden in de ketting gecloncken te 
worden; sijn E. ende den Raet nader op de saecke geleth hebbende, bevindt 
de moetwille ende ’t delict soo onmenschelijck ende van soo snooden gevolge, 
dat voorsz. hoochbootsman tot exempel van andere ende voorstandt van alle 
eerlijcke vrouwen rechtmatich ende billick de doot heeft verdient, weshalven

f

d’heer Generael ende zijnnen Raedt, te niet doende de sententie by den Raedt 
van Justitie gestreecken, condemneeren voorsz. Jan Devertsz. dat aen een 
galge sal worden opgehangen, ende wort dienvolgende oock gearresteert dat 
d executie van d’ een ende d’ ander op morgen sal effect sorteeren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
<7 f) V 'TPlETERSZ. COEN, PlETER VlACK,VANTHONIO VAN DlEMEN, CkIJN VAN RAEM- 

BURCH.

fl

Saeterdach ady 8en September 1629. Den vyandt voorleden nacht de re- 
duyt Hollandia, aen d’oversyde van de revier met een retrenchement van hout, 
aerde ende gras opgeworpen, tot binnen scheut van een pistool genaedert 
zijnde, waerdoor den toeganck tot voorsz. reduyt, soo hem daer voorder ver- 
sterckten, wellicht soude beletten ofte ten minsten seer incomodeeren, wert
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:
!by d’ E. heer Generael ende raeden met advijs van de chrijchsofficieren ge- 

arresteert, dat men sonder dilay op naemiddach met een compagnie van 
hondert soldaeten, eenige Mardickers ende Chineesen over de revier trecken 
zal, omme den vyandt onder faveur van ’t geschut van de reduyt ende cham- 
pan, mitsgaeders een goede troupe musquetterye, uytsijn werck te slaen ende 
’t selve te slechten, daertoe den Almogenden zynen zegen ende goet succes 
verleene.

Actum in ’t Casteel Batta-via, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCIi.

Dinsdach ady llen September 1629. Alsoo die van des Mattarams leger de 
nacht verleden soo aen d’Oost-, Zuyt- als Westcant van de stadt eenige onser 
buytenwercken ende reduyten soo geaprocheert zijn, dat met haere tren- 
cheen tot binnen scheut van de musquetten liggen, draecht zijn E. den Raet 
voor, wat in dese gelegentheyt t'onser verseeckeringe ende affbreuck van den 
vyandt best gedaen dient, ende ofï oock geraeden zy eenige uytvallen op des 
vyants wercken te doen. By den Raedt over de saecke gedelibereert zijnde en
de d’eenstemmige advysen van de crijchsofficieren gehoort hebbende, te we
ten: dat d’uytvallen dangereux zijn, ende wellicht meer swaericheyt als voor
deel van te verwachten is; dat den vyandt geen middel gebreeckt om altijt 
weder te naerderen, ende dat de gemelte aproches onsalsnochsoo hinderlijck 
ende schadelijck niet zijn omme daerop met hazard yets t’attenteeren, wert 
by d’ E. heer Generael ende zijnnen raedt goetgevonden by d’ advysen van 
den chrijchsraedt t’ acquiesseren ende de saecke wat aen te sien, te meer den 
vyandt ten principalen daermede niet can verrichten, ende ondertusschen 
zich selven matteren.

Wyders alsoo de naegelaten middelen van Jan Symonsz. Mauw zaeliger, al- 
hierter Weescamer berustende, uyt crachte van procuratie, van eenige zijnne 
crediteuren in Europa herwaerts overgesonden, gepretendeert worden ende 
de heeren Weesmeesters omme verscheyden consideratien haer daerinne be- 
swaert vinden, wert goetgevonden, omme voorder disputen voor te comen, dat 
gemelte penningen ten dienste van de Generaele Compagnie aan den coopman 
alhier sullen werden aengetelt, omme in ’t patria door de heeren Mayores uyt- 
gekeert ende betaelt te werden aen die, welck daertoe zullen zijn gerechticht.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlÊMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCII.

Donderdach ady 13on Sept. anno 1629. By d’E. heer Generael ende raden 
geleth zijnde op de requeste van
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rby verthoont wort, dat wegen zijnne gedaene perticuliere negotie op zijn 
jongste voyagie nae Suratte ende Persia by den achtbaeren Raet van Justitie 
gecondemneertisin de somme van f 4.793 9, zijnde sooveel alsby reecque- 
ninge bevonden wort, zijnne goederen, in gemelte quartieren verhandelt, te 
bedraeghen, van welcke sententie hy Grijph by de gemelte requeste mitigatie 
is versoeckende, ten aensiene voorsz. handelinge alle met sijn eygen middelen 
niet heeft gedaen, maer daertoe in Surratte a deposito heeft genomen 2100 
ropias, invoegen d’opgenomen penningen affgeleyt hebbende, voor zijn par
ticulier en van sijn eygen middelen, volgens zijnne verclaeringhe, de retoer in 
Battavia niet meer heeft gebracht als 37 ‘S? Turcksche camelotten, 20 cassen 
Bengale, 6 alcatyven, 12 aruwsynnen, 12 baftas, in alles incoops costende 
niet meer als 666 realen, wert goetgevonden ende gearresteert, dat de boven
genoemde goederen by provisie voor den Heer sullen werden aengeslaegen 
endein handen van den secretaris van den Raedt van Justitie gestelt, laetende 
de voordere voldoeninge van de senten tiealsnoch in staete, totdat goetvinden 
naerder daerop te resolveeren ende in de saecke wyder te disponneeren.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COÈN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RAEM- 
BURCHL
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Maendach ady 17en September anno 1629. By d’E. heer Generael persoo- 
nelijck de ronde gedaen zijnde ende des vyandts wercken en naerderinge al- 
omme besichticht hebbende, draecht zijn E. den Raedt voor, dat men noot- 
saeckelijck des vyants aproches, ende voornementlijck ontrent de reduyten 
Bommel ende Wesep sal dienen te stutten ende te verhinderen, ’t sy dan met 
eenige tegenwercken off selffs d’aproches aen te tasten, te verbranden ende 
den vyandt daeruyt te dryven, off dat aparent, soo daertegen niet gedaen wert, 
den vyant de gemelte reduyten sal affsnyden, ons onbruyckelijck maecken, 
ende wellicht met syne wercken tot op de riviere tegen de stadt sal naerderen.

By den Raedt op de propositie van sijn E. gedelibereert zijnde, dewyle van 
materiaelen om nieuwe wercken te maecken niet als te wel versien zijn, ende 
andere swaericheden, die daeruyt souden comen ontstaen, in consideratie 
genomen hebbende, adviseert, dat men morgen een preuve op den vyant sal 
doen om t’ onderleggen off men sijn wercken sal connen verbranden, mits 
dat alvoren ’t advijs van de chrijchsofficieren daerover sal werden gehoort, 
om alles met des te meerder verseeckeringe ende goede ordre by der hant te 
nemen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PïETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RaEM-
BURCH.
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Dingsdach ady 18en September anno 1629. ’t Advijs van de chrijchsofficie- 
ren ende die van de burgerye gehoort hebbende op de resolutie gisteren by 
zijn E. ende den Raedt genomen, wert gearresteert, dat men tegen een o ff twee 
uyren naemiddach, als den zeewindt doorwaeyt, d’ aproches die de vyant te
gen de reduyten Bommel-ende Weesp is doende, beyde tegelijck sal aentasten 
ende zien te verbranden, tot welck exploict geordonneert worden twee trou- 
pen om den aenval te doen van 25 a 30 bootsgesellen, om den brant te stich
ten, die yder gesecondeert sullen werden met 60 soldaeten, soo piecken als 
musquettiers, onder goede hooffden, neffens 25 a 30 Mardickers ende sooveel 
Japanders, met eenige byloopers van Chineesen, alle onder ’t faveur van om
trent 150 musquettiers, soo op de reduyte selffs als achter de vleugels aen de 
reduyten van leggers opgeset. Hiertoe verleene den Almogenden zijnnen 
zegen.

Actum in ’t Casteel Battavia, datum ut supra. Was onderteeckent: Jan 
PlETERSZ. COEN, PlETER VLACK, ANTHONIO VAN DlEMEN, CRIJN VAN RaEM- 
BURCH. *)
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i-') De volgende resolutie is van 21 Sept. 1629, den dag na Coen’s dood.
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BRIEVEN UIT PATRIA 
(10 Aug. 1627—28 Aug. 1629).

1. — XVII, 10 AUG. 1627. ')
(PER PEINS WILLEM). i

Onse jongste brieven aan U.E. sijn gesonden met de vloote van den Heere 
Gouverneur-Generael Coen, in dato 31 October, 12 November 1626 ende 9 
Januari 1627, ende eyndelingh 27 Marty daeraenvolgende, 2) alle welcke wy 
mitsdesen confirmeeren. De voorsz. vloote bestont uyt elf seylen, vvaervan ’t 
schip Fredricq Henrick met ’t jacht Brouwershaven uyt Seelandt zijn ver- 
trocken op 16 Januari 1627; uyt Texel zijn daernaer op 19 Marty uytgeseylt 
d’heer Generael zelfs op ’t schip de Galias, nevens de schepen Uuttrecht 
(daerop d’ heer Ambassadeur van Parcia%JAianen, 7 Wapen van Hoorn en
de ’t jacht Texel nae Batavia, ende ’t schip de Leeuwinne met ’t jacht de 
Kemphaen nae Chormandel. Noch sijn op 10 April uyt Texel gescheyden nae 
Batavia ’t schip den Dobbelen Arent ende de fluyt Velsen, volladen met alder- 
hande provisien voor India vereyst, die de voorgaende schepen niet en con- 
den innemen, opdat wy uwe petitie mochten voldoen.

Deze twee laeste sijn benoorden Schotlandt om geloopen om de peryculen 
wille van ’t CanaehjGodt Allmachtich wil alle gaende ende commende sche
pen in salvo geleyden.

Tsedert arrivement van ’t schip den Coninck David van Chormandel is 
noch hier te lande in Goeree wel aengecomen ’t schip ’t Wapen van Rotter-

.
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gek epen. damden 26 May voorleden, ende den 24 July ’t schip Tholen in Seelandt, en
de den 25 ditto de schepen Leyden, Schiedam ende ’t Wapen van Enckhuysen 
in Texel, waerby U.E. brieven van den 13, 15 ende 26 December 1626 ende 
de nevensgaende facturen, cognossementen ende andere papieren, ’t Wapen 
van Rotterdaiti heeft in de Baye d’Antongil op Madagascar aengeweest ende 
verwintert, alsoo vermits ’t harde weder ende ’t instorten van sijn volck de 
Caep niet en conde passeren, ende is soo alleen door ’tCanael in deze landen 
wel aengecomen. De vier jongste schepen sijn oock aen de Caep ende St. 
Helena geweest, sonder eenige comende schepen van Surat te bejegenen,
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!) Kol. arohief 453, evenals alle volgendo brieven dezer afdeoling. Een brief der XYII van 

denzolfden datum over den vrijen handel is gedrukt in ons vierde deel, bl. 708.
!) Die van 9 Jan. en 27 Maart 1627 zijn niet in Kol. Arob. 453 ingeschreven.
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die wy alle uren verwachten, doch nae onse bevindinge is het eene schade- 
lijcke ende onvoorsichtige resolutie geweest met de voornoemde geladen 
schepen van Suratte aldaer soolange over en weder te swerven, onse retouren 
soo lange ons te onthouden, ende sooveel perijckulen subject te maken. Het 

den Gouverneur Speult tendeert wel tot een goed eynde invoornemen van
sijn selven, maer ’tsoude sonder soo grooten petïjckel ende schade wel bevor
dert connen wesen met minder schepen. Wy en hebben oock op ’t voorjaer 
1626 geen schepen nae Surat gesonden, sooals U.E. voor desen geadviseert 
is; de groote quantiteyt der verwachte waren van Suratte ende Parcia sal ons 
voor tweejarich retour verstrecken, maer ’t ware beter geweest alle jaren de 
helft becomen hadden, omme van noodige middelen niet te blyven gedispro- 
videert, deze quartieren met veel teffens niet t’overlasten ende ons nabueren 
’t voordeel alleen niet over te laten. De goederen van ’t Wapenvan Rotterdam 
sijn alle vercocht tot redelijcke goede pryse, uytgenomen denooten muscaten, 
die wy op prijs continueeren van 50 stuyvers, op 9 maenden. De jongste vier 
schepen sijn ofte werden gelost, ende sullen bevorderen de vercoopinge van 
de goederen daermede gecomen. Van de bevindinge derselver, wat daervan 
te veel ofte te weynich sy ende voorts ’t geene dienaengaende dienstich is, 
sullen wy U.E. bij naerder advysen verwittigen.

Van de schepen Gouda ende Middelburch en vernemen niet, Godt betert, 
ende dewijl by ’t arrivementvan Amsterveen aldaer ende der Guinesche sche
pen alhier geen tydingh en becomen, soo sullen deselve laten, soo als ’t Godt 
Almachtich gelieft heeft daerover te disponneeren. Soodanige verliesen sijn 
swaere slagen voor de Compagnie.

Wy hebben uwe generaele brieven wel gelesen ende begrepen, ende sullen 
deselve hiernaer by order beantwoorden, naedat wy sullen hebben g 
dereert uwe presentatie van schepen, volck, provisien, coopmanschappen 
ende ’t cappitael voor India noodich vereyscht.

econsi-

2. Het arrivement van den heer commandeur Schram met ’t schip Hollandïa
rusting. is ons seer aengenaem geweest te verstaen; hoopen dat corts daeraen ’t Wap 

van Delft ende de resteerende 8 schepen, onder de vlagge des gemjelden] 
commandeur uytgevaren, mede wel sullen sijn gearriveert.

In November sijn noch gevolcht 3 schepen, te weten Dordrecht, Bommel 
ende We esp, ende in Januari ende Maert 1627 de 11 schepen onder de vlagge 
van den heer Gouverneur-Generael Coen, t'samen 23 seylen, daeronder U. E. 
retourschepen crijcht, ende van te vooren hadden de navolgende:Hollandia, 
Mauritius, Walcheren, ’t Wapenvan Delft, ’t Gulde Seepaert, Vuttrecht, Vianen, 
Fredricq Henricq, ’t Wapen van Hoorn, Dordrecht, dewelcke sullen 
verstrecken (met Godts hulpe aldaer behouden overcomende) 
schepen, in November 1627 uyt Indien herrewaerts te scheyden. D’andere

en

connen 
voor retour-
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resteerende van de 23 sullen Indien treffelijck verstercken connen tot deffen- 
tie ende den binnenlantschen handel.

Ende opdat wy U. E. buyten gebreck van retourschepen ende andere voor 
India noodich, successivelijck mogen stellen, soo hebben wy geresolveert U. 
E. met dese equipagie toe te seynden de navolgende schepen : Prins Willem, 
Nassouw, Campe?i, Del ffshaven, Vlissingen, Ter Veer, Vliegende Draeck, Wie- 
rtngen, Seeburgh, Vlielandt, Der Schelling; daervan 7 schepen mede tot retour 
anno 1628 sullen connen dienen, Godt willende. Wleringen, Seeburgh, Vlie- 
landt ende Der Schellingh sijn jachten om in 't lant te blyven.

Ende hoewel voor den ontfanck van uwe jongste per Leyden ende Schiedam 
wy daerby de saken souden hebben laten berusten, nochtans considererende 
alsnu uwen noodigen eysch, ende om Indien noch béter van schepen ende 
andersints te versien, soo hebben nochtans geresolveert, ten Maertïo 1628 
toe te maken ende U. E. te senden de schepen Leyden, Thoolen, Schiedam, ’t 
Wapen van Rotterdam ende ’t Wapen van Enchuysen, die wy alle mede be- 
quaem achten om tot retourschepen gebruyckt te sullen connen werden. Wy 
vertrouwen U. E. sullen hierby sien connen, hoe wel wy op uwe ernstige pe
titie ende den eysch van India hebben geleth.

Met alle de voorgaende ende by U. E. te verwachten schepen hebben wy

t

u
% )■

3.
Uitge- gesonden ende sullen noch senden sooveele bequame persoonen tot de amp- 
zonden tten ende de bedieningen, alsoock seevolck ende soldaten, als eenichsints be-personon

provisien comen ende met de voornoemde schepen gevouchlijckovergesonden connen 
kapitaal, werden, waerdoor India in dat poinct mede treffelijck sal wesen gesterckt.

Item met de voorsz. schepen hebben wy gesonden endesullen noch senden

:

sooveel provisien ende coopmanschappen als U. E. by haere memorien ende 
lijsten sijn verej'sschende, ende eenichsints te becomen ende ingeladen sullen 
connen werden. Met de vloote van den heer Generael Coen hebben wy U. E. 
toegesonden de lijste van de coopmanschappen, waren ende provisien, ge
resolveert op uwen eysch alsdoen toe te seynden. Hiernevens gaet weder 
copye van ’t gene U. E. weder met dese 16 schepen hebben te verwachten op 
den nieuwen eysch.

Als U. E. met Godes hulpe becomen sal onse brieven van 31 October 1626 
per Dordrecht, Bommel ende Weesp ende d’andere navolgende schepen, sal 
U. E. bevinden hoe vruchtbaerlijck wy alsdoen geresolveert hebben op uwen 
eysch van jaerlijcx cappitael uyt Nederlant nae Indien te senden, sijnde den- 
selven begroot op f 1.435.000, ende hoe dat wy U. E. belooft hebben daer- 
inne jaerlijcx te continueeren, ons behoorlijck retour gewerdende, metGodts 
hulpe. Daerenboven hoe wy de voorsz. vereyschte sommen noch hebben be
groot met ƒ365.000, vermits wy soo weynich het jaer te vooren hadden ge
sonden per de vloote van den commandeur Schram, soodat U. E. na’tver-

1«
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treek van Schiedam, ’t arrivement van ’t Wapen van Delft ende der vloote 
den heer Schram sullen (met Godes hulpe) ontfangen hebben, per toutvan

’t jaer 1627, een cappitael van 22 a 23 tonnen gouts. / ,
Daerby noch te considereren staet, dat de schepen Dordrecht, Bommelznüt' f

hier ende den 24en Maerti 1627 van de CaepWeesp, in November 1626 van 
gescheyden sijnde, in de maent May ofte in ’t begin van Junio U. E. sullen 
hebben toegebracht een treffelijck cappitael van ƒ 900.000 in contant, be- 
halven de coopmanschappen in een bequaem saysoen omme innewaerts ge- 
sonden te werden, ende d’occasie waer te nemen met Bantham als andersints
by provisie.

Wy hoopen oock, dat d’heer Generael Coen eene spoedige reyse sal ver
werven, alsoock insonderheyt ’t schip Fredrick Henricq ende ’t jacht Brou
wershaven, opdat U. E. alle quartieren van India tijdelijck 1627 mogen hebben 
versien.

Ende omme te continueeren met behoorlijeke toesendinge van cappitael 
voor India, soo hebben alsnu noch geresolveert met dese schepen U. E. toe te 
senden in contant de somma van 15 tonnen gouts, behalven de coopman
schappen. Daeruyt U. E. connen sien, wy de saken van Indien naer ons ver
mogen, ende volgens U. E. eysch, treffelijck behertigen, hoewel ’t selve ge
schiet met wat verminderinge van d’exspectatie ende ’t proffijt ’t welck wij 
ende alle andere participanten uytden handel van India behooren te genieten.

U. E. sullen daeromme oock aen d’andere syde goede sorge dragen dat 
d’oncosten aldaer behoorlijck werden gereguleert, soo in onse behoorlijeke 
defentie, als in den aenhanek van de commertie, ende dat naerstelijck ende 
getrouwelijck den dienst ende meeste proffyt van de Compagnie werde be
vordert ende de retouren geprocureert in veelheyt ende verscheydentheyt 
van waren, sooals by ons sijn vereyscht, opdat by mesnagie aldaer, ende goe
de retouren alhier, de Compagnie vorderlijck ende proffitabel mach werden 
aen degene, die haer penningen daerin vertrouwt hebben. Dit is het wit, 
nae U. E. hebben te schieten. Weynich can ons helpen ’t schoone besith in 
Indien, den wijtloopigen handel, ’t uytsenden ende incomen van sooveel 
schoone vloten ende schepen, indien wy eyndelingh niet en smaken de prof- 
fyten daertoe alles dienende ende aengeleyt moet sijn.

Opdat U. E. dese geordonneerde cappitalen ende coopmanschappen 
spoedich mogen gewerden als mogelijck is, hebben wij onse equipagie van 
de 11 schepen gereet doen maken om tegensd’ aenstaende maand September 
te vertrecken, met resolutie dat men ’t meeste cappitael in de voornoemde 11 
schepen sal schicken, jae alle, indien ’t te becomen sy.

Van deze 11 schepen is geordonneert van hier directelijck na Chormandel te 
seylen ’t schip den Vliegende Draeck, de jachten Vlielandtzndz Der Schelling,

waer-

soo
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ider groot omtrent 40 last, ende sullen medenemen in contant ƒ 250.000 
boven de vereyschte waren ende coopmanschappen. U. E. sijn wel indach- 
tich, datvoortaen geene schepen meer van Chormandeldirectelijckherwaerts 
en comen, maer alles over Batavia. -.

Met alle schepen sullen U. E. ons toesenden de bevindinge der cargasoe- 
nen, uyt Nederlant derwaerts gesonden, wat daerop te cort ofte t’ over comt, 
wel ofte qualijck geconditionneert sy, opdat wy by vervolch telckens daer- 
inne mogen versien.

De retouren, die LJ. E. op ’t afscheyt van Schiedam aldaer noch overich 
hielt ende cort daernaer noch souden becomen, sullen connen dienen tot 
spoedige ende bequameafladinge van ’tnaeste retour in November 1627. Laet 
daer wel op letten, want hoe vroeger retour hiet te lande, hoe vruchtbaerder 
resolutie tot equipagie nae Indien genomen can werden.

Om nu te comen tot de particuliere capita van U. E. missive, het is ons 
lieff dat Heus den, Nieuw Bantham ende de prijs Jachinto met soo goeden re- 

Mocha. tour in Batavia waren gekeert.
Het verwinteren van den Gouverneur Speult met treffelijcke schepen in de 

Roode See, omtrent Mocha, heeft veroorsaeckt groote vrese aldaer, ende 
dachten tot Constantinopelen, even alsoff d’onse voorgenomen hadden Mo
cha af te loopen ende by dadelijckheyt reparatie te becomen. Hierover sijn 
expresse brieven gecomen aan Haer Ho. Mo., soo van den heer Ambassadeur 
Haga als van den Grooten Heere selfs, begerende inhibitie ende order daer- 
tegens in toecomende. Wy hebben Haer Ho. Mo. volgens uwe brieven ende 
instructie versekert, dat gene dadelijckheyt by d'onse tegens Mocha gepleecht 
en sal werden, ende dat daertoe noch last, nochte intentie en was by d'onse, 
’t welck wy vertrouwen oock alsoo by ’t succes sal sijn geconfirmeert.

Dat den commandeur Kistjens Parcia van goet cappitaal versien hadde in 
December 1625, is seer goet. Wy sullen verwachten wat retour aen syden 
Visnich daerop geprocureert sal hebben, ’t welck, hoopen wy, met de schepen 
van den Gouverneur Speult dagelijcx hebben te verwachten.

Item dat uyt de cargasoenen van Siericsee ende ’t Wapen van Seelant, Par
cia voor 1627 soude werden versien met ƒ370.000. Ende dat dan *t comptoir 

Surat ende Mocha mede blijft geprovideert met ƒ470.000. ’t Welck in-

(4.
Porzië

en
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derdaet weynich is, ende wy en hebben in ’t voorjaar 1626 niets derrewaerts 
gesonden, soodat het retour van ’t jaer 1627 cleyn sal vallen, maer wy ver
trouwen dat U. E. de voornoemde comptoiren tegens ’t najaer 1627 beter 
sullen hebben versien by ’t arrivement der schepen Dordrecht, Bommel ende 
Weesp, ende dat U.E. daerinne successivelijck sullen continueeren by arrive
ment der schepen ende cargasoenen uyt Nederlant Oock vermits ’t retour 
van Suratte, anno 1626 aldaer geprocureert, groot is, sullen wy ons daermede

'
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(met het weynige dat uyt Parcia ende Surat op ’t laeste desselven jaers daer- 
by gecomen is) wel connen 
geproportionneerde retouren verwachten.

Laet den handel van Parcia altijt wel waernemen ende provideeren, opdat 
wy mogen becomen de vruchten van ’t contract tusschen den Coninck ende 
Visnich.

Op ’t stuck van Mocha sullen resolveeren, soo haest de schepen van den 
Gouverneur Speult gearriveert, ende wy gein formeert sullen sijn wat aldaer 
verhandelt is, gelijck oock op ’t stuck van den Samorin. God geve, de schepen 
van Surat haest mogen arriveeren.

Nae Chormandel (soo gesecht is) sullen van hier gesonden worden ’t schip 
den Vliegeyide Draeck ende de twee jachten met cappitael voorn[oem]t; de 
reste sullen U. E. vandaer moeten suppleeren. ’t Cargasoen van den Arent 
ende Medemblicq, soo voor Batavia als voor Nederlandt^aldaer by U. E. ge
arriveert, hebben oock gaerne gesien, maer dat U. E. cleyne besendingh der- 
waerts hadden gedaen per ’t schip Mauritius, waervan ’t retour weder in Ba
tavia verwacht werde in Januari 1627.

Bemercken oock wel de sobere constitutie der voorsz. custin capitael, ende 
doen U. E. wel te ordonneeren, dat sy sullen hebben te prefereren den eysch 
van Batavia voor ’t retour van Nederlandt. Den 19 Maert 1627 is ee[r]st de 
Leeuwinne met ’t jacht de Kemphaen nae Chormandel van hier gescheyden 
met de capitalen, sooals U. E. voordesen is geadviseert, dewelcke wesen sul
len ’t eerste secours van hier voor de Cust; hopende dat U. E. vandaer naerder 
order sult hebben gegeven, ’t sy by ’t cappitael in Tayouan onbruyckelijck 
ofte andersints. Wy doen al wat wy connen, ende soo ons dunckt, doen ge
heel veel. U.E. moet onse intentie ende vermogentheyt ten besten applicee- 
ren. Met de notable secourssen, tsedert uyt Nederlant gescheyden, sullen alle 
quartieren mettertijt beter geprovideert sijn geworden.

Laet d’onse altijt een goede oogh houden ende U. E. pertinentelijck advi- 
seeren aengaende de comportementen van de Engelsen ende Deenen in die 
quartieren, ende ordonneert daertegens ’t gene recht ende reden medebrengt, 
alsoock in ’t stuck met Masulipatan, daervan wy U. E. voor desen onse parti
culiere instructie hebben toegesonden.

Den handel van China wilt soo niet voort als wel gewenst hadden. Soo lange 
die niet en wert geopent voor yder om op Tayouwan met ons te comen han
delen, soo en is daerop genen sekeren staet te maken, want de penningen, die 
op avance werden vertrouwt, loopen te grooten perijckel ende ’t retour is 
onseker.

behelpen. In toecomende sullen tydelijcke ende

5.
Coro-

mandel.

6.
China,

Tayouan,
Japan.

U. E. moeten de cappitaelen van Tayouwan, Japan ende Chiam 
gemeen cappitael houden, alsoo dese comptoiren d

voor een 
een uyt d’ander depen-
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deeren ende elckanders proffyten moeten bevorderen in den bïnnenlant- 
schen handel. By U. E. generaele missive van den 13cn December was in 
Tayouwan (ofte werde aldaer verwacht uyt Japon) 297.000 realen van achten, 
behalven de 275 picol ingecochte ende betaelde rouwe syde, om deselvesyde 
ende noch meer van daer op Japon tesenden, al waer ’ttot 1000 picol toe, ende 
dat dan noch overschieten soude in Tayouwan omtrent 150.000 realen van 
achten tot incoop van ’t retour voor Nederlandt 1626 te doen, ende dat dan 
uyt de verwachte advance uyt Japon ende ’t cappitael derrewaerts gesonden 
met nieuw employ anno 1627 soude cunnen werden gedaen, soo voor Neder
landt als andermael voor Japon, ’t welck doenmael een goede constitutie was. 
Item by brieven per Schiedam, dato 26 December 1626, vinden U. E. 60.000 
realen meer, als in de generaele missive gesecht was, te wesen in Tayouan, 
’twelck den stant der gemelde comptoiren treffelijck verbetert; invoegen dat 
d’effecten tot den Chineeschen handel (gelijck U. E. adviseeren) soo in Tay
ouan als Japon stijff tot opcoop van 12 a 1300 picol syde sullen connen toe
langen, ’t welck eene goede quantiteyt [is]. U. E. dienen by advance van den 
Japonneesen handel de capitaelen in Tayouwan, Japon ende Chiam soo te 
verstercken als noodich is, ende alsdan eerst ons de vruchten te laten gewer
den, Tsy voor Nederlant ofte voor Indien, want naer onse calculatien de prof
fyten van den handel op Japan met Chineesche syden noch grooter sijn als 
deselve hier te lande soude connen vercocht werden, daerop U. E. wel heb
ben te letten.

Tot opcoop van suyckeren ende groene gember sullen U. E. onse order 
derrewaerts continueeren.

Mits de compste van ’t schip Orangne uyt Tayouan sijn de comptoiren al
daer wat verswackt in cappitael, maer U. E. sullen misschien daernaer gere- 
solveert sijn de resteerende 207 picol syde nae Japon tesenden, ende by ’t 
spoedich arrivement der schepen Dordrecht, Bommel ende Weesp sullen die 
comptoiren weder voorsien sijn geworden, ende in toecomende hopen U. E. 
tydelijck te versien met de jaerlijcxe belooffde cappitaelen uyt Nederlandt, 
daerop U. E. staat sullen connen maken. Indien wy derhalven anno 1628 een 
cleyne Chinees retour hebben te verwachten, mogen hoopen dat anno 1629 
sooveel te grooter sal wesen. Den handel eens volcomen gestabileert sijnde, 
sullen wy vandaer met meerder seeckerheyt de jaerlijcxe retouren verwachten.

Indien den vyandt uyt Manilha op ’t noordelijcxste eynde van Formosa 
soude aenvangen te nestelen, soo dient ’t selve verhindert ende vernietticht 
by alle manieren ende middelen. Dit schryven wy U. E. ende gelasten op het 
serieuste, dat daerinne niet en versuymen, alsoo ’t selve ten hoochsten im
portant is voor den nieuwen aengevangen handel aldaer.

Tegens de Japonders ende andere vreemdelingen dient oock directelijck
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ende met groote dexsteriteyt gehandelt. De besendinge aen den Keyser van 
Japon achten wy wel de bequaemste middel te wesen. Laet daertoe bequame 
persoonen gebruycken, want aen ’t goet beleyt seer veel is gelegen.

In Japan selffs (soo ons dunckt) stonden de saken niet qualijck. Dat comp- 
toir, alsmede ’t comptoir van Chiam, moeten dependeeren van Tayouan, ge- 
lijck gesecht is. Godt geveJGromngefi aldaer mede wel mach arriveeren ende 
dat den handel van Chinedse waren aldaer wel gebeneficeert werde. Aen ’taf- 
senden in bequaem seysoen der schepen ofte jachten uyt Japan nae Tayouan 
is seer veel gelegen om ’t hart weder te vermyden ende Tayohan gevouche- 
lijck aan te doen.

Op ’tsenden van
leth werden volgens ’t geannoteerde in uwe memorie.

De schepen en de order nae Chiam gegeven, hebben gaerne gesien, aldaer 
Siam. we] gecomen waren, mitsgaders wat retourschepen ende advysen U. E. van 

daer weder hadden ontfangen. By voorgaende vloot hebben U.E. toegeson- 
den de brieven van sijn Princelycke Ex[cellen]tie jegenwoordich, aen den Co- 
ninck van Siam; de vereeringen daertoe volgen met deze vloote. U.E. sullen 
niet nalaten syne Majesteyt te betuygen ’t groot faveur, ’t welck wij erken
nen genoten te hebben, mits de restitutie in partyen van ’t cargasoen in Cleyn 
Seelant verlooren. Laet alles op het honorabelste geschieden, opdat den Co- 
ninckblyvecontinueeren syne goetgunsticheyt totwelstant onser Compagnie. 

De plaetsen tot den peperhandel, als Petany, Atchin, de Westcust van
Peper- Sumatra, Jamby ende Benjarmassingh bevinden wy dat met suffisante ordre 
landen:
Patani,

^Atjeh, ^ middelen heeft gebroocken, ende met dit retour van peper can haer de Com- 
Westkust. pagnieby provisie contenteeren ; daerby dan oock comt d’apparente openin- 

ge van den handel tot Bantham, alwaer by continuatie van ’t voorgaende 
besluyt tusschen ons ende haër groote quantiteyt peper te becomen zal 
nen wesen (sooals wy hoopen) op ’t arrivement der schepen Dordrecht, 
Bommel ende Weesp, soodat het ons in 't aenstaende retour aen geen peperen 
sal gebreken. Met70.000 sacken peper jaerlijcx connen wy ons hier in Europa 
bequamelijck behelpen, maer sooveel als tot civielen prijs van 2 ende 2\ re
alen de sack tot Bantam becomen sal werden, can ons geen quaet doen. U.E. 
can daervan groote partye debiteeren in Tayouan, Japan, Parcia, Surath 
de Mocha, ende de resteerende quantiteyt sal dienen om den excessive hoo- 
gen prijs van de peper in de andere quartieren tot moderatie te brengen 
dat uyt de saké van Bantham veel goets staet te verwachten, soo by den 
provisionneelen ontfanck der jegenwoordigen peper, als oock by ’t contract 
exclusif ende reglement in toecomende. Wy hoopen hiervan te verstaen ’t 
succes met d’eerste advysen van Batavia.

ï
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: de lakenen voor Japon sal in de sortimenten beter ge-r
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Wy bemercken dat veele inconvenienten in Patany voorcomen, doordien 
aldaer geen comptoir en hebben, ende alsoo wy alles aenwenden tot meesten 
dienst van de Generaele Compagnie, daertoe wy oock meenden het lichten 
van ’t comptoir in Patany soude hebben gestreckt, gelijck nu ’t contrarie be
vinden, soo vinden wy nu weder niet ondienstich dat ’t voorsz. comptoir we
derom werde gerestabilieert, ’t sy in Petanie ofte in Sangora, sooals U. E. 
best te rade sullen werden.

U. E. hebben welgedaen Atchin per ’t schip Haerlem te doen besoecken; 
hoopen dat U. E. daermede sullen betreffen haer voornemen ende dat Haer
lem met een goet peperretour in Januari 1627 tot Batavia sal sijn gekeert. Met 
de naesten sullen oock verstaen, waerhenen den Coninck van Atchin sijne 
wapenen sal hebben gederigeert; Godt geve, dat het sy tegens onse vyanden 
ende sonder onse ofte onser vrunden schade ende prejuditie.

De Westcust van Sumatra heeft mede dat jaer goede partye peper uytge- 
geven, genouchsaem volgens uwe directie, gelijck oock Jamby gedaen heeft. 
Indien Benjarmassing mede soo groote aenplantinge van peper gedaen heeft 
als voorgegeven wert, sal eyndelingh excessive quantiteyt aldaer jaerlijcx te 
becomen sijn. By naerder advys sullen seckerlijck daervan cunnen weten.

Wy hebben wel geconsidereert de representatie van den stant der Molu- 
cques ende Amboina ende de discoursen, die U. E. daarover maken, soo tot

9.
Moluk- 

ken;
Amboina. aenwysinge ende rechte oorsaken der troubelen, alsmede der remedien, die

daertegens connen werden gebruyckt.
Wy hebben U.E. dienaengaende geschreven per de schepen ’t Wapen van 

Delft ende Amsterveen, dato 8 December 1625, buyten ’t welcke wy alsnoch 
niet anders en weten te schryven. Mits dat wy voldoen aen onse syde, soo

4^*-*

sullen U. E. bevorderen van de syde van de Tarnataneftf de poincten van ’t>‘ i 
verbont met syne Ma[jestey]t gemaekt, ende gefondeert op soo menichvul- 
dige notabele benefitien, bewesen aen den Coninck, den adel ende 'tgansche 
volck van ’tRijck, in recompense van ’t welcke ons toegesecht sijn alle de na
gelen met exclusie van andere natiën, geene uytgesondert. Eenige jaren her- 
waerts hebben de Molucques weynige nagelen uytgebracht, ’t sy by manc- 
quement van gewas, off van plucken; maer alsnu ondeckt haer de saké claer- 
lijck, ende dat ’tselve wert veroorsaeckt door moetwil ende inobservantie der 
Ternatanen, daerinne dient te werden versien met goet beleyt, want op den 
voeth, sooals de saken nu gaen, werden de nagelen niet alleen onthouden 
aen onse Compagnie, maer ter contrarie gebracht in handen van andere na
tiën, als blijckt op Louhou ende Cambello openbaerlijck gepleecht is, wat 
quantiteyt de Maccassaren vandae. hebben gevoert ende in der Engelscher 
handen sijn gecomen. Dit vervoeren ende vervreemden der nagelen dient by 
U. E. voorgecomen ende verhindert, 'tzy by handelinge op goede assurantie,
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ofte met macht, want de nagelen sijn d’ oorsake ende ’t eynde waeromme wy 
de assistentien gedaen hebben, ende noch dagelijcx doen, ende gene andere 
benefitien ofte recompense en hebben wy van Ternaten te verwachten ende 
gelijck blijckt, soo wert ons ’t selve nu t’eenemaeï onttrocken ende genouch- 

opentlijck geweygert. Maer gelijck als boven is gesecht, laet oock aen 
s)rde gedaen werden ’t gene recht ende reden is, haet niet vergende 

waertoe sy niet en sijn gehouden, opdat blijcke, ons beleyt rechtmatich is; en
de indien men tot wapenen moet comen, dat deselve dan eerst werden ge- 
bruyckt als alle andere sachter middelen cesseeren, alleen om ons recht te 
mainteneren; ende alsoo uwe advysen ende onse rescriptien veel tijt van doen 
hebben endeondertusschen veele veranderingen aldaer connen vallen, die de 
saké dapper connen altereren; ende U. E. in loco sijn om alle occasien waerte 
nemen ende te gebruycken, soo sullen wy dit stuck laten tot U. E. goetvin- 
den, mits dat onse intentien als boven hierinne gevolcht werden.

Wy meynen dat de presentie van den heer Governeur Generael, ende sorgh- 
vuldich wijs beleyt, veel sullen connen doen hebben tot accommodatie van 
saken, indien syne E. anno 1627 (sooals apparent was) met een goede macht 
innewaerts is gevaren.

Wy sien gaern de Molucques wel waren versien met rijs voor twee jaren, 
item metbequaem cappitael, provisien ende volck; maer in der waerheyt, de 
generale ongelden vallen daer vry wat te groot, invoegen dat boven ’t gead- 
vanceerde, wy in een jaer over ƒ90.000 te cort quamen, ’t welck de nagelen 
niet weert en sijn, die binnen ’t voorsz. jaer uyt de Molucques sijn becomen, 
de nagelen ter hoochster marckt hier in Europa gerekent. Wy willen hoopen 
dat ’t selve in toecommende sal geremedieert werden, soo wel by strickter 
mesnagie, beter gewas ende sinceerder observantie wegens de Ternatanen, 
soowel in de Molucques als in Amboina. D’ongelden op Amboina sijn mede 
excessieff swaer, en dienen gereduceert te werden, is ’t mogelijck. Vinden oock 
niet ongeraden dat d’oude uytstaende schulden op den voetli by U. E 
geslagen, mettertijt alsoo werden gein net, ende dat order gestelt werde tegen s 
soodanïge inconvenienten in toecomende, ende alsoo Amboina van geit, de
den, rijs, provisien ende andere nootlijckheden wel was versien, sullen hoopen 
een goet retour van daer anno 1627, ’t welck Godt geve.

Banda (soo U. E. schryven) was mede van alles wel versien op voorraet 
ende den toevoer uyt Cay, Aru, item de Javanen ende Uleassers nam wel toe, 
ende U. E. hadden noch eenich volck derwaerts gesonden ende Groot-Ban- 
da was in parten uytgedeelt, ’t welck alle goede saken sijn, ende insonderheyt 
dat d’exercitie van de Christelijcke religie aldaer wel werde beivert. Daerte- 
gens was het retour van dit jaer weynich boven ’t restant, toecomende jaer 
te verwachten. D’ongelden waren excessieff ende d’uytstaende schulden in-
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sonderheyt groot. Wy hebben U. E. toegesonden voor desen ’t soulagement 
voor de burgery in Banda, daervan ofte van ’t equivalent U. E. sullen con- 
nen disponneeren tot verquickinge der verarmde borgery.

Op Solofdient dan ’t casteel gecontinueert, alsoo te verhoopen is by ope- 
ningen van den Chineeschen handel ’t sandelhout wel begeert ende by ons 
gesocht sal werden; maer d’ongelden van ’t casteel ende garnisoen dienen 
sooveel vermindert als doenelijck is. Wy gelooven wel, dat omtrent Solor 
ende Timor de Christelijcke religie onder de blinde heydenen treffelijck te 
bevorderen sy, ende wy doen ons debvoir ende sparen gene oncosten om be- 
quame predicanten te becomen ende van jonghs op te quicken; maer den 
iver ende cleyne patiëntie dergenen, die haer in onsen dienst begeven, sijn 
soo swack, dat met weynige jaren van daer scheyden, als eerst bequaem wor
den om onder de heydenen aldaer ’t Evangelium te bevorderen. Wy sullen 
evenwel in onsen iver continueeren; hoopen Godt Almachtich die segenen sal.

Aengaende d’Engelsen bevinden wy dat de beneficiën by U. E. haer ge- 
daen in ’t secoureren op Lagundy ende de nieuwe receptie binnen Batavia al 
wederom ten naestenby vergeten sijn, ende dat ’t oude humeur wederom 
boven comt. Item dat niet alleene continueeren in haere oude inobservantie

11.
Solor.

12.
Engel-
schen.

van ’t tractaet, maer dat nu opentlijck ende directelijck daertegens doen, op
hitsende die van Loehoe, Cambello, Hittoe ende d’andereTernatanen tegens 
d’onse, ende dat by indirecte middelen tegens ’t tractaet de nagelen van ons 
ontvreemden ende aen haer trecken, feytelijck procederende by illegitime 
middelen tegens diegene met uwe commissie t’vervoeren der nagelen souden 
helpen beletten. U. E. weten hoe sincere intentie wy altijdt gehadt ende 
U. E. aengeschreven hebben tot vruntschap ende goede correspondentie 
met d’Engelse natie, ende hoedanich de comportementen van d’andere syde 
daertegens sijn geweest; item met hoeveel ongefondeerde dachten ende quel- 
lingen wy hier in Europa ende U. E. aldaer gedurichlijck sijn bejegent gewor
den, selffs met dadelijckheden, als U. E. weten; daertegens wy stellen ons 
goet gemoel ende ons goet recht ende U. E. discretieende wijsheyt totbeleyt 
der saken aldaer, vastelijck vertrouwende dat eene goede saké niet en sal be- 
swijeken, maer eyndelingh te boven comen.

In ’t stuck van Amboina is ons groot ongelijck geschiet, eerstelijck by ’t ƒ 
attentaet selve, ende daernae by misduydinge der gerechtige proceduren te-

13.
Ambon-
reclits- gens de geconjureerde gehouden; item de geexerceerde represalien tegens 
ploging. schepen ende middelen, onder dat pretext; eyndelingh oock het opont-onse

bieden der Nederlantsche rechteren, gebesoingneert hebbende in ’t voorsz.
proces, tot onser groote prejuditie, verhinderingh ende schade; ’t uyteynde 
van de saké sal alles leeren.

D’ heer Gouverneur Speult is noch niet gecomen, ende sijn nu al negen
50
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rechteren in ’t landt ende de twee resteerende werden verwacht. De 18 maen- 
den, voor desen tot surceansie geaccordeert, sijn in Maertio voorleden geex- 
pireert, ende hare Ho. Mo. hebben gepresenteert de aenwesende rechters te 
stellen voorde heeren rechteren, by Hare Ho. Mo. selffs daertoe te delegeeren, 
soodat dese saké, niettegenstaende Gouverneur Speult ende d’ andere twee 
noch niet gecomen en sijn, aenhangich gemaeckt sal werden, om by reveue 
van ’t proces in Amboina gevallen, te sien wie gelijck off ongelijck heeft, ’t 
welck alsoo geschiedende en willen niet twijffelen van goede uytcompste, en 
sullen U. E. met de volgende advysen hiervan verwitticht werdem 

14.9- 6 , Met den Mattaram dienen U. E. alle uytterlijcke vruntschap te houden ende 
Mataram. 'evenwel in ’t regart van deselve vruntschap niet te doen noch te lyden, ’t gene 

voor dese regieringe off onse natie smadelijck ofte prejudiciabel mochte 
wesen, hoe groot ofte verwaent dien heer oock mach sijn. De mishandelingh 
onser vrye luyden tot Japara dient oock gerepareert, insonderheyt in deschade 
by haer geleden; want by welvaren van de particuliere borgers moet bestaen 
’t gemeyne welvaren van de stadt.

Ons is seer aengenaem den goeden stant ende neeringh der stadt Batavia, 
Batavia ende dat het incomcn desselver soo merckelijcken toeneemt. Wy vertrouwen 

dat U. E. sullen dienaengaende volgen onsen voorgaende last, te weten: dat 
U. E. niet en verrijcken, ende de gemeynte niet te veel en verarmen, ’t Is een 
cleyn voor de Generale Compagnie, ende desware belastingen, collecten ende 
andere middelen, als sy buyten maten excederen, souden de particuliere te 
veel verdrucken; daeromme dient mate daerinne gehouden. Het incomen 
van Batavia can niet te groot wesen, mits de lasten oock niet te groot en sijn.

’t Metale geschut van ’t landts jacht den Ar ent sullen hier restitueeren, 
d’andere volgende sullen oock verwachten ende besorgen, dat over de jach
ten den Ar ent, de Hoop ende Griffioen ende hare respective inventarisen aen 
’t landt contentement gedaen werde.

De diamanten van Sacharias Maheus zaliger hebben per ’t schip ’t Wapen 
van Amsterdam wel ontfangen.

Met alle gaende schepen sullen goede quantiteyt Nederlantsch bossecruyt 
seynden, soo tot haer eygen ruyme provisie als oock wat voorde forten, [ 
eyscht sy], ende hoopen dat d’effect van ’t Custcruyt sal werden geremedi- 
eert metter tijt, ende ondertusschen sullen jaerlijcx goede quantiteyt solpher 
nae Chormandel senden.

Op ’t doen van Everart Haes sullen informeeren ende op ’t versoeck der 
kercken dien aren tot Batavia, aengaende eenige boecken ende andere node- 
lijckheden, sullen mede behoorlijck letten.

De 100 realen van achten wegens den predicant Sebastianus Danckaerts 
sullen doen betalen aen sijn swager Willem Kick, alsmede de/3134__17
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aen Fredrick Gerritsz. de Wit wegens sijn soon Gerrit Frericksz. de Wit.
De schepen Leyden, Tholen, ’t Wapen van Enchuysen en de Schiedam, niet- 

tegenstaende onsen last ende uwe instructie, sijn door ’t Canael van Enge- 
landt gecomen, uyt reden, soo sy seggen, dat Leyden ende ’t Wapen van Enc
huysen geheel leek waren, soodat wel 20.000 steken in ’t etmael hebben moeten 
pompen, ende het t’enemael onmogelijck was achterom te comen ende de 
schepen te behouden. Wy weeten wel dat den noot de wet breeckt, ende ’t is 
dese schepen wel geluckt, want en hebben geen rescontre gevonden; evenwel 
soo persisteeren wy byonse voorgaendelast, dat alle schepen voortaen achter
om sullen comen, in manieren sooalsvoor desen is geordonneert; ende suilen 
U. E. daertoe strickte commandementen geven, want wy geresolveert sijn de 
contraventeurs te multeeren ende doen straffen als nae behooren.

Wy verstaen sekerlijck dat Sebastianus Danckarts op sijn jongste vertreck 
uyt Nederlandt by David Nuyts, wonende in den Hage, ofte van synentwegen 
behandicht sijn eenige pacquetten met blauwe boexkens ofte pasquillen, die 
hier te lande (verdebuyten doen van eerlijeke luyden) uytgestroyt sijn tegens 
de Bewinthebberen ende de geauthoriseerde directie van de Oost-Indische 
Compagnie, welcke pasquillen, aldaer uytgestroyt werdende, niet anders en 
connen veroorsaken als eene verkeerde opinie, buyten reden ende waerheyt 
by sommige ongeruste menschen ingenomen tegens ’t voorsz, beleyt; item 
eene generale dissolutie onder de dienaren van de Compagnie aldaer, ende 
consequentelijck tot ongehoorsaemheyt ende seditie, die gans weynich be
tamen voor een dienaer des woort Godts, op soodanige wyse bevordert souden 
worden.

Wy belasten daeromme U. E. op het serieuste, dat op den ontfangh van 
desen U. E. dadelijck dienaengaende sullen doen informeeren, soo op 'tgene 
boven staet, alsmede oft door den voornoemden Danckarts de voornoemde 
pasquillen aldaer sijn gedestribueert ende gedivulgeert, ende in wat quanti- 
teyt, om aen ons de genomene informatien met d’aldereerste schepen over- 
gesonden te werden. Ende indien den voornoemde Danckarts aen ’t boven- 
staende schuldich bevonden wert, soo sullen (J. E. tegens denselven doen 
procedeeren sooals behoort, ende doen verclaeren inhabiel om in synen dienst 
te continueeren. Godt is een Godt van waerheyt, wiens dienaers het gans niet 
en betaemt, logenen ende calomnien te verbreyden. Uyt de informatien sal 
U. E. van de waerheyt blijeken.

Hiernevens gaet eene lijste van de speceryen, waren ende coopmanschap- 
pen, die wy tot retour uyt ïndien voor Nederlant vereysschen, in quantiteyt 
sooals by ider geannoteert staet, waerop U. E. verder sullen insien de gene
rale memorie van de coopmanschappen aengaende de deucht ende qualiteyt 
van ’t goet.

17.
Eisch.
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voor ’t vertreck van de schepen, sal by’T gene noch resteert te schryven 
de Camer van Amsterdam werden gesuppleert.

Op ’t schip Nassouw gaet voor ondercoopman Ellert Wachter, die de Com-
Amsterdam heeft

18.
pagnie omtrent ses jaren in ’t comptoir der Camer 
gedient ende goede kennisse heeft becomen 
en twijffelen niet off hy sal aldaer goeden dienst 
U. E. denselven recommanderen, opdat op sijn advancement werde geleth

)
vanEllert

"Wachter. des Compagnies saken. Wyvan
doen, weshalven wyconnen

!

nae meriten.
De Bewinthebbern der Generaele Oost-Indische Compagnie, ter vergade- 

ringe van de Seventhiepe, U. E. vrunden. Was onderteeckent: Elias Trip, 
CORNELIS FRANCKEN
mentsz. Berkel, Dir& Hasselaer, Arnoud Altena, Leonard Pietersz. 
Büsch, Pieter de Schilder, Albert van der Gracht, Laurens Reael, 
Jan Martensz. Meerens, Henricq Voeth, Pietêr W. Proost, Hugo G. 
Visch.

arent Somer, Andries Rijckaert, Pieter Cle-
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2. — AMSTERDAM, 16 SEPT. 1627. 
(PER PEINS WILLEM).

De moeder van Sebalt de Wonderer heeft in onse vergaderinge instante- 
lijcken versocht onse voorschryvinge aen U. E. ende Raden van Indien, dat 
men haren voorsz. soon soude admitteeren met sijn vrouwe, die hy in Indien 
onlancx heeft getrouwt, over te mogen comen, te meer de voorsz. Wonderer 
de Oost-Indische Compagnie den tijt omtrent 16 jaeren heeft gedient; soo 
hebben wy goetgevonden U. E. by desen te adviseeren, dat wy ten aensien 
van de goede diensten, by denselven soo lange jaeren de Compagnie gedaen, 
de voorsz. vrouwe haer versoeck hebben toegestaen, ingevalle den 
Sebalt de Wonderer aen U. E. ’t selve is versoeckende hem met syne vrouwe 
met d’eerste commoditeyt van schepen naer dese landen te laten keeren, 
’t selve ons aengenaem sal sijn, dat sulcx op sijn versoeck geschiede ende 
anders niet, waertoe ons sullen verlaten.

Actum in Amsterdam, desen 16 September anno 1627. Uit den 
de Bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie t’ Amsterdam, U. E. 
den. Was onderteeckent: Pieter de Schilder, Louis Delabecq, Symon 
Jacobsz. Schoonhoven, H. Schellinger.^ymon de Rijck, Cornelis de 
Vry, Henricq Voeth, Jacob Roch, D. Theulincx, J. Jongestel.
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Wy hebben hier van wegen de voorsz. Sebaltde Wonderer aen sijn moeder 
betaelt de somme van f 432, die de voorsz. Wonderer in syne missive verhaelt 
aldaer in Indien heeft laten staen off inhouden. U. E. gelieve hem daerop te 
informeeren. Soo deselve niet ingehouden sijn, ten aensien dat hy vryman 
was geworden, soo wilt deselve aldaer van hem vorderen, daerop [ons] ver
laten sullen.

3. — AMSTERDAM, 24 SEPT. 1627.
[PER PRINS WILLEM.)

Met de brieven van de Seventhiene, geslooten in dato 10en Augusti, hebben 
U. E. geadviseert ’t gene noodich, tot den inhouden van dien ons gedragen, 
alleen deselve amplieerende met de volgende pointjens, die U. E. by naer- 
der resolutie ende begeeren der gemelte Seventhiene sullen gelieven 
te comen:

nae

l. Adriaen Block Martsz. is toegestaen by de vergaderinge van de Seventhie
ne, dat hy sal wesen extra-ordinaris Raet van Indien, met aenmaeninge dese 
eere met goede diensten ende goede correspondentie in Indien sal hebben te 
compenseeren, ende is dit alsoo gedaan sonder prejuditie van d’order der voor- 
gaende extraordinarie Raden nae Indien gesonden, item sonder consequentie 
in toecommende, ende eyndeling sonder dat den voorsz. Block Martsz. daer- 
over eenige vordere gagie sal hebben te pretenderen.

Jacob Leendertsz. van der Plaeten is aengenomen by de Seventhiene voor 
cappiteyn ende commandeur over de soldaten der schepen van de Camer in 
Seelandt ende sal winnen ƒ75 ter maent, ende dit is alsoo gedaan vermits 
den voorsz. cappiteyn in die qualiteyt in Indien wel gedient heeft, ende son
der consequentie in toecomende.

Op de dachten van Adriaen Pars hoe dat sijn huysvrouw in Batavia haer 
tot diversche reysen in overspel heeft verloopen, ende alhoewel hy die daer- 

by inductie in genade hadde genomen, dat sy naderhant wederomme in 
deselve faulte is vervallen, daerover hy dan aen den Gouverneur ende Raden 

Indien heeft geclaecht ende scheydingh versocht, ende alsoo daertoe 
Specx speciael was gecommitteert omme de saké te onderstaen, die in plaets 

deselve te rapporteeren, ditto Pars met dreygementen bejegende; dat hy
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suppliant daerover genootsaeckt is geworden sonder weten ende consent 

Batavia herrewaerts te comen, ende dewyle de Seventhiene hiervan niet ivan
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en blijckt, als bij syn eygen seggen, soo is geresolveert dat hy hem wederom 
Indien sal vervoegen sonder gagie in ’t gaen ende comen te hebben, met 

brieven aen den Gouverneur-Generael ende Raden van Indien, ende dat sy 
desaken sullen onderstaen ende daerinne handelen sooals sy in recht ende 
justitie sullen bevinden te behooren; ende soo hy hem wel heeft gecompor- 
teert, datsy hem willen continueeren in sijn secretarisampt ofte andere qua- 
liteyt naer sijn merite, daerop U.E. sullen hebben te letten.

Op de aen presentatie van Jan Smith om in dienst van de Compagnie te 
gaen naer Indien in qualiteyt als coopman, niettegenstaende hy by middelen 
gefaljeert was, ende ’t selve streckende tegens voorgaende resolutie, soo is 
sonder prejuditie der gemelte resolutie ende sonder consequentie goetge- 
vonden, in handelinge met den voorsz. persoon te treden ende hem voor op
per coopman toe te leggen ƒ 100 per maent, met toeseggingh, dat men hem 
brieven van recommandatie sal medegeven volgens syne toecommende meri- 
ten, daertoe dit poinct sal dienen omme by U. E. daerop geleth worden.

Met dese vloote gaet mede over Mr. Anthony van Heuvel, aangenomen 
omme in Indien gebruyckt te worden, ’tsy als advocaet-fiscael, ofte in eenige 
andere qualiteyt, sortabelmet syne studiën, als eenige plaetse vacant sal wer
den, off sooals U.E. hem sullen goetvinden te employeeren; ende sal winnen 
f 100 per maent, ende alsoo sijn huysvrouw medegaet, wert haer tot een ver- 
eeringe toegelecht 100 daelders eens, die alhier voldaen sijn.

U. E. gelieven den persoon van Boucke Bouckesz. t’syner aencomste in 
Indien ende ter presentatie onser assingnatie uyt de comtanten van de Com
pagnie te tellen de somme van f 4350, de waerde van deselve alhier ont- 
fangen.

Hiernevens gaet de missive van Lijsbeth Bouwens, huysvrouw van Willem 
Adriaensz. van Delft, vryman tot Batavia, ende soo sy seght, onderstuurman 
op de fluyt Gorcum. U. E. sullen op haer versoeck behoorlijck letten ende 
voorsz. Willem Adriaensz. verwilligen herwaerts over te comen, off dat mid
delen jaerlijcks verordonnere, die sijn huysvrouw ende kinderen tot haer 
onderhout jaerlijcks hier te lande mogen genieten.

Alsoo de realen hier schaers sijn ende qualijck te becomen, ende dat noch 
dSfders t0t S°° hoo&en PriJs aIs 49t stuyvers, soo senden met dese vloote maer eeni- 

ge weynige ende in plaats van dien goede partye rijcxdaelders, die hier in- 
negewisselt hebben tot 50\ st. Wij vertrouwen, die aldaer tot Batavia ende in 
andere plaetsen in Indien wel gewilt sullen sijn, soo van de Chineesen als an
dere, ende sal de Compagnie alsoo proffitabelder wesen als den reael, die 
navenant, ten aensien haerer dierte, veel minder sal rendeeren als den rijcx- 
daelder. U. E. gelieve hierop te letten, ende ’t proffijt van de Compagnie 
waernemen ende van ’tsucces advijs geven, om ons te dienen in toecommende,
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Wy vernemen alhier, dat de chirugijnskisten ende medicamenten, die ten 
behoeve der schepen werden medegegeven, niet alleen seer onbehoorlijck 
werden geledicht ende by degene, die het bewint daervan hebben, onnutte - 
lijck geconsumeert ende van hare instrumenten berooft, maer oock selfs, dat 
de kisten tot aencomste in Indien niet en werden overgelevert, tot groote 
schade ende prejuditie van de Compagnie, ende insonderheyt tot groote in- 
commoditeyt der siecken, voor wien alleen deselve medegegeven werden. 
Omme dan sulcx naer desen voor te comen, soo senden alsnu met ider kiste 
een lijste van alle de gereetschappen ende behoeften, daerinne gedaen, daer- 
naer U. E. in ’t openen derselver kisten haer connen reguleren.

Wy vinden niet ongeraden dat U. E. aldaer, omme de visite te doen, or
donneren een getrou persoon met een redelijck tractement, op conditie dat 
deselve voor de schade sal instaen, indien de faute doorsijn versuym soude 
sijn gecommitteert.

Met de schepen alsnu vertreckende naer Chormandel senden goede partye 
solpher nevens een cruytmaker omme het bossecruyt, voor India noodich, 
aldaer te procureren. U. E. connen hare provisie vandaer ontbieden, gelijck 
sy oock successivelijck met alle schepen U. E. sullen toesenden, daerinne wy 
haer aengeschreven hebben nimmer te willen manqueren, Het bossecruyt 
cost alhier incoops f 64; daerby gerekentde costelijcke vracht, vinden gansch 
niet geraden met het senden derrewaerts te continueeren, te meer, alsoo de 
Custe genouch uytleveren can, wanneer wy haer (gelijck oock doen sullen) 
met solpher provideeren; ende sijnde soo goet als dat van hier te lande, compt 
nochtans de Compagnie maer te costen f IA af 15, dat groote avance is.

Hiernevens gaet copye van rekeninge, geextraheert uyt Vry-Boeck No. A 
folio 94, waerby blijckt dat eenen Gerrit Jansz. Valckooch per saldo noch 
soude comen ƒ1012 — 11 — 12, dat ons vreemt dunckt, alsoo vryman is, 
deselve somme niet en blijckt voldaen te sijn. U. E. sullen wel doen ende on- 
dersoecken wat van de saeck is ende 't selve metten eersten overschryven

3.
Chirur-
gijna-

kisten

4.
Buskruit.

omme de luyden, die ons seer importuneeren, in allen gevalle te contenteren 
buyten schade van de Compagnie.

De goederen, behoeften ende coopmanschappen, die by ons in dese sche
pen sijn geladen, hebben begrepen in eene generale facture vervolgens haere

5.
Uitge-

provisiön nombers met aenwysinge in margine voor wat quartieren in Indien ende met 
wat schepen deselve worden gesonden, gelijck U. E. by dese nevensgaende 
sullen connen sien. Godt geve, alles wel geconditionneert overcome, ende

on
kapitaal.

ten meesten proffijt van de Compagnie gevent werde, ende ons procureren 
moge de gewenste retouren tot soulagement van de soo overgroote equipa- 
gie ende oncosten, die wy jaerlijcx sijn doende, ende encouragement omme 
daerinne van tijt tot tijt te continueeren,
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Wy geven U. E. te considereren waerop dat tot d’expeditie der lakenen 
dient geleth te werden, omme deselve te vertieren, te weten aen ons varent 
volck, soldaten ende andere in onsen dienst sijnde, opdat de voorsz. gerieft 
mogen werden tot hare cledingh tot dese geringe prijs als 2\ reael van achten 
de el van dese volgende couleuren: violethpeers, staelgrau, grasgroen don- 
cker ende licht, tanneyt, geel, orangne, filjemort, safferaen couleur, greyn- 
root.

Ons vermoeden is, als een yder gerieft wort tot hare cledinge, dat desen ge- 
ringen prijs van 2\ reael de el veel vertier sal connen maken in de lakens, te 
meer, dat de sydelakens niet en duren. Dit sal mede een expedient sijn, dat de 
Compagnie te minder geit sal uytgeven tot onderhout van ’t volck, alsoo de 
lakenen op haer maentgelden gestelt werden, alsoo de Compagnie haer geit 
wel van doen heeft omme haren handel in Indien te dry ven, behalven dat de 
ambachtsluyden haer cost verdienen in ’t patria in dese lakenen.

Alsoo in de cognoissementen der contanten niet gevouchlijck en hebben 
connen insereren particulierlijck de swaerte van ’t gout in yder sacxken ge- 
packt, soo hebben goetgevonden hetselve hieronder te specificeeren, daernaer 
U. E. connen reguleeren, te weten:

,::HU

7

N° 1 26 staven wegende 75marck 1 ons 10 engels ^ a 21 caraet 9-J
greyn schaers. 

a 21 caraet 
” S 92 greyn. 

a 21 caraet

Nr'2 34 staven 96 „ 1 „ 5 »»Nassou
N°3 32 staven 92 „ 6 „ 10

94 „ 3 ,. 0
87 „ 5 „ 10

91 6 „ 15

}}

N°4 34 staven 
N°5 35 staven

n >}

Prins
Willem

9J greyn. 
) a 21 caraet 

” j) 10 greyn.

) J

N°6 30 staven }}

191 staven 53.9 „ 10 „
Behalven de generale brieven van de Seventhiene, senden U. E. de corte 

memorie van de waren ende coopmanschappen by deselve uyt Indien 
eyscht tot retour voor Nederlandt; item de lijste van de provisien voor India, 
te senden met de aenstaende gereetliggende vloote van de 11 schepen, ende 
met de 5 op ’t voorjaar 1628 sullende volgen; item de lijste van de coopman
schappen voor India, mette voorsz. vloote te senden; item de nieuwe gearre
steerde lijste van de vivres ende ’t ransoen der uytgaende schepen, waerop 
deselve voortaen geprovideert sullen werden.

: >)
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ver-
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Wy hebben niet connen naerlaten U. E. op ’t hooghste ende serieuste te 
recommandeeren, dat doch soodanige ordre mach werden gestelt, soo op de

6.I
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waden. Cust Chormandel als op Surratte, in ’t coopen ende ontfangen van de Gui-

neesche lywaten, dat beter regard werde genomen, dat deselve op hare be- 
hoorlijcke lenghte ende breete mogen gelevert werden in conformité van onse
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voorige ordre; want wy bevonden hebben, dat veel van de voorgaande ge- 
sonden lywaten te cort ende te smal sijn bevonden, ’t selve de Compagnie 
veel questie veroorsaeckt ende veel refactie daerover moet gedogen, totmerc- 
kelijke schade van deselve; ’t selve U. E. by preciese ordre, daerover te ge
ven, can voorcomen^'

In de cas No. A. daerinne de sadels sijn, daerinne leyt een paeck gepackt 
in grauw papier, in welck U. E. bevinden sullen een bussel witte Chineesche 
syde, die U. E. by desen wederom toegesonden wert omme daerop met goe
de kennisse te willen letten, dat in toecomende beter opsichtwerde genomen 
in ’t incoopen van de syde, dat wy met soodanige syde niet meer en werden 
bedrogen, als wesende boven schoon ende van binnen wel twee derden par
ten crengen; ’t selve de geheele helft verscheelt in ’t vercoopen, waerover de 
Compagnie groote refactie moet lyden, U. E. recommanderende dat doch 
soodanige ordre mach werden gestelt dat oprechte Chineesche suyvere syde 
mogen becomen; ’t selve met goede ordre ende met persoonen, die volcomen 
kennisse van syde hebben, can voorgecomen werden.

Willen U. E mede seer serieuselijck gerecommandeert hebben dat de Chi
neesche syde, comende van Thayouwan, nae Batavia ende voorts van Ba
tavia naer ’t patria mach gesonden werden in heele drooge leggers, want die 
jongst hebben becomen in leggers geen schade en hebben bevonden, alleen- 
lijck die in canasters met ’t schip Schiedam is gecomen seer beschadicht 
hebben bevonden, tot groot nadeel van de Compagnie; dat hetselve alsoo 
mach voorgecomen werden, sal ons seer aengenaam zijn.

Wy souden goetvinden dat de nagelen, die uyt Amboina ende deMolucus 
Nagelen. naer Batavia werden gesonden, niet innewaerts aen, maer naer ’t patria wer

den gesonden, alsoo deselve ten hoogen pryse zijn. De Compagnie heeft 
haere laest overgecomen nagelen per ’t schip Leyden tot 20 schellingen ’t ® 
op 27 maenden disconto off rabath vercocht aen de voorgaende contractan
ten, ende sien dat in Indien op meest alle plaetsen gesonden op veel nae 
sooveel niet en mogen rendeeren, daerop gelieve te letten tot meesten voor
deel van de Compagnie.

Hebben mede goetgevonden U. E. te adviseeren, dat wy veel stucken fyne 
lynwaten minder in eenige packen bevinden, toe cort overgecomen met schip 
Leyden, als namentlijck in ’t pack n°. 928 moesten wesen 200 stucken betiljes, 
ende maer 187 stucken daerinne bevonden. Item in ’t pack 930 mosten sijn 257 
stucken, ende maer 242 stucken inne gevonden sijn, noch in ’t pack E moes
ten wesen 200 parcallen, ende hebben maer gevonden 192 stucx; ’t selve een 
groote fraude is. Willen U. E. op het hoogste gerecommandeert hebben, daer
op soodanige ordre te stellen, dat sulex hiernaer niet meer en gebeure, ende dat 
de contraventeurs met behoorlijeke straffe daerover werden gestraft, opdat de
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Compagnie buyten soodanige fraude ende schade mocht beschut blyven. 
Willen U.E. mede gerecommandeert hebben, te willen letten op den per- 

Pieter Jacobsz. Reael, die voor oppercommies gaet op een van desoon van
schepen deser vloote, dat deselve naer meriten ende capaciteyt mach geem- 
ployeert ende voortgeseth werden ende anders niet; ’tselve U. E. recomman
derende.

Volgens d’ordre ende resolutie van de Seventhiene most dese Camer nu 
met d’uytgaende vloote senden 8 tonnen gouts, waeraen noch 2 tonnen gouts 
ontbreken, ende alsoo niet anders als rijcxdaelders tot complement van de
selve somma en connen crygen, soo sullen deselve, ’t sy in gout off realen, 
toecomende voorjaer suppleren.

Wy hebben vóór desen na de Cust Chormandel ende Suratte geschreven, 
U. E. gene fyne lijnwaten meer te senden voor naerder advijs, alsoo doen 
’t lant vry wat vervult was; soo vinden wy geraden dat men jaerlijcx redelijcke 
quantiteyt van fyne lijnwaten sal doen senden omme de negotie van dien in 
treyn houden ende niet onversien te blyven van deselve; ’t selve U.E. bij de
sen recommanderen.

10. Alle predicanten gestudeert hebbende op costen van de Compagnie sijn 
gehouden in Indien te dienen, op de gagie by haer alhier bedongen, den tijt 
van omtrent 10 a 12 jaren, mits genietende ordinari tractement als andere in 
Indien, sijnde volgens het 22e artijckel van de ordonnantie, instellinge ende 
wetten van het collegie der studenten in de heylige teologie, opgerecht by de 
Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie deser Vereenichde Nederlanden, 
dat U. E. sal dienen tot naerder onderrichtinge.

Actum in Amsterdam, desen 24 September 1627. Uut den name van de 
Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie ’t Amsterdam, U. E. 
Vrunden. *)

Predikan
ten.

4. — AMSTERDAM, 1 OCT. 1627.
(PER PEINS WILLEM.)

Wij hebben niet connen laten U. E. by desen noch te adviseeren, alsdat 
Shoutn de ComPaSnie nu bl’nnen twee dagen vercocht heeft alle het sappanhout, 

jongst uyt d’Oost-Indien overgecomen, by openbare venditie [ten pryse] 
ƒ 48 a ƒ58 de 100 {£; ’t selve een hoogen pryse is.

D oorsake dat het nu tot soo hoogen pryse vercocht is, comt daeromme, 
x) Onderteekening ontbreekt

1.

van
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datter nu geen Brasilien- ofte Farnabouck-hout over en comt, in welcker 
plaetse ’tvoorsz. sappanhout nu mede gebruyckt wert. Soo het Farnabouck- 
hout wederomme in abondantie overcomt, het sappanhout dan sooveel hier 
niet gelden soude. Dan wy vinden geraden dat U.E. gelieve te procureren, 
dat met d’eerste gelegentheyt van schepen ons toegesonden mach werden 
200.000 & sappanhout voorsz. voor ballast, endedaerinne jaerlijcx met com- 
moditeyt van schepen te willen continueeren tot ons naerder advijs ende 
ordre. Wy meenen de Generaele Oost-Indische Compagnie hieraan een son- 
derlinge dienst sal geschieden.

Verder hebben goetgevonden U. E. te adviseeren dat wy hier dagelijcx 
veel moeyten ende dagen hebben met de overcomende soldaten, alsoock 
bootsvolck, die aldaer aen ’t landt hebben gedient, ende dat om het costgelt 
van de drie quartgens, die sy seggen t’onrecht aldaer op haere reeckening 
werden tot haren lasten gestelt. ’t Sal U. E. gelieven daerop te letten, ende 
daerop soodanige ordre te doen stellen, dat wy ten aensien van ’t selve cost
gelt hier buyten moeyten ende dachten blyven, ende dat tot minste questie 
ende beswaernisse van de Compagnie ende redelijck gontentement van ’t 
volck; ’t selve U. E. seer recommanderen daerinne den besten middel voor te 
wenden.

Desen dient verder voor ons advijs, dat wy in de openbare venditie heb
ben bevonden, dat de deeckens, alsmede de Bengaelsche en Golcondaesche 
cleetgens, hier niet meerder connen gelden, als die innegecocht sijn in Indien; 
mitsgaders de verhemelten gelden hier mede niet naer advenant den hoogen 
incoop. Oversulcx is het niet geraden, van deselve specien meer over te 
laten comen; waertoe ü. E. mede gelieven ordre te geven, niet meer daervan 
te laten coopen.

Actum in Amsterdam, desen eersten October 1627. Uut den name van de 
Bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie t’ Amsterdam, U. E. Vrun- 
den. 1)
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5. — AMSTERDAM, 6 OCT. 1627. 
(PEE PEINS WILLEM).

Wy hebben goetgevonden, U. E. by desen noch te recommanderen, dat 
den equipagemeester aldaer met degene, die last hebben omme de schepen

Onderteekening ontbreekt,
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nae ’t patria te depecheren, mach serieuselijcken gelast ende geordonneert 
werden, devoorsz. schepen beter te doen provideeren van anckers en touwen 
als voor desen is gedaen, alsoo de jongste schepen, comende van Batavia, maer 
elcx twee anckers en touwen voor de hanthadden, die sy conden gebruycken 
in tytvan noot; doch hadden noch twee anckers, die onder op den ballast 
lagen, bestout met alle haer ingeladen goederen, daer men niet conde byco- 
men voor dat de schepen hier gelost waren; dat immers geheel impartinent 
is, dat men d’anckers en touwen soo doet onderleggen ende bestouwen, dat 
men deselve ter noot niet can gebruycken.

Is derhalven ons begeren, dat op soodanige abuysen prompte remedie mach 
werden gestelt, en datsulcx niet meer en gebe'ure, alsoo ’t selve tot grooten 
ondienst van de Compagnie is streckende. Beter waren deselve daer gebleven, 
als men die niet can gebruycken onderwegen, als sulcx te passé can comen, 
ende hier gecomen sijnde, soo ware te wenschen deselve wedercomme in 
Indien waren om daer gebruyckt te connen werden; ’t selve U. E. andermael 
serieuselijcken recommandeerende in toecommende daer beter op geleth 
mach werden.

Verders willen wy U. E. mede gerecommandeert hebben, dat U. E. aen de 
commisen ofte ondercommisen, van daer nae ’t patria gaende met schepen 
van retour, expresselijck wilt gelasten ende ordonneeren dat sy onderwegen, 
comende omtrent Engelant ofte dese landen, yemant van deser landen sche
pen rencontrerende, brieven van de gelegentheyt van haere schepen, wat 
ladingeinne hebben ende tot waertoe sijn gecomen, de voorsz. schepen mede 
te geven aende respective Cameren, die naest gelegen sullen sijn. Welcke 
brieven sy wel een maent te vooren connen gereet maken, opdat de Com
pagnie tydelijeken daervan advijs mach becomen, waerinne doorgaens groote 
onachtsaemheyt wert gepleecht, ende particuliere dickmael een tydinge van 
schepen becomen, soo uyt Engeland als elders, eer de Compagnie daervan 
advysen becomt, waerop U. E. gelieve expresse ordre te geven, dat sulcx 
naergecomen mach werden.

Dient mede geleth dat U. E. de voorsz. commisen, ondercommisen ende 
officieren van de schepen, vandaer nae ’t patria vertreckende, expres te gelas
ten, dat soo wanneer sy het Cannael aen sullen doen, hen met hare schepen 
slachvaerdich houden, met haer geschut ende alles daertoe noodich gereet te 
sijn, om me haer tegensde Duynkerckers, oock roovers, alsmede tegens d’En- 
gelsen, die haer eenich offentie wilden aendoen, te mogen defendeeren, te
meer de Canael nu geheel onveylich is ende de Duynkerckers nu veel meer 
als wel voor desen in seesijn ommed’ingesetene deser landen te beschadigen.

Verders hebben U. E. mede willen recommandeeren, dat aldaer op de rol
len, die met de schepen, van hier gegaen sijnde, daer comon te arrivee-

ï
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ren, immers werde geleth op yeders name van degene, die hier haer selven 
hebben belast ende aenteeckeninge laten doen aen persoonen, die sy schul- 
dich sijn; dat men aen die persoonen aldaer sooveel niet en verstreek! ofte 
betaelt, oft daervan sooveel doet innehouden, datdeluyden, die sy hier schul- 
sijn, aen haer geit mogen comen, anders soude men deluyden hier vercorten, 
die haer noot geholpen hebben oock tot haer uytredinge.

Actum in Amsterdam, desen 6 October 1627. Ut den name van deBewint- 
hebberen der Oost-Indische Compagnie t’Amsterdam, U. E vrunden. x)

6. — AMSTERDAM, 29 NOV. 1627.
(PER SCHIEDAM.)

De jonghste brieven van de Seventhiene sijn van dato 10en Augusti voor
leden, ende van de Camer tot Amsterdam van den 24en September ende 
eersten ende 6 October, die alle uytgegaen sijn met de schepen Prince Willem, 
Nassouw, Camp en, Wleringen, Delffshaven nae Batavia op 12cn October, ende 
in haere compagnie ’t schip den Vliegende Draeck, de jachten Vlielandte nde 
Der Schellingk, gedestineert naer de Cust van Choromanclel. Met de voorsz. 
schepen waren noch uytgesonden twee groote fluyten, geladen met vivres 
ende provisien om te loopen met de vloot tot aen de Soute Eylanden ende 
aldaer alles over te geven.

Delffshaven heeft de reys niet konnen winnen, maer vermits de verander- 
lijcke wint is in die Wielingh ingeloopen, alwaer noch toegemaeckt waren by 
de Camer van Seelandt ende ten naesten by seylreet lagen de schepen Vlis- 
singeu, Ter Veer ende Seeburgh, alle uyt te gaen onder de vlagge van den com
mandeur Adriaen Block Martensz., aen denwelcken ende alle andere officieren 
van de uytgeloopen schepen expresse ende precise order gegeven was, dat 
sy in geeniger manieren de havenen van Engelandt en sullen hebben aen te 
doen, ende indien sy by contrarie wint ofte andersints verhindert werden, 
dat sy liever wederom souden keereti na Seelandt, ende particulierlijck dat 
het beter was in Noorwegen wederom keerende te loopen, als Engelandt aen 
te doen.

De voorsz. schepen Prins Willem, Nassouzv, Campen, Wieringen, Vliegende 
Draeck, met de jachten Vlielandt ende Der Schelling uyt Texel geloopen 
den 12 October hebben het laten deurstaen nevens de twee victualiefluyten, 
ende op 23 daeraen commende tusschen Wicht en de Kiscassen is haer beje-

‘) Ondorteekening ontbreekt.
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gent (soo den commandeur schrijft) contrarie wint ende storm, daerdoor hy 
genootsaeckt soude geweest zijn reede te soucken ende op ’t advijs van synen 
particulieren scheepsraet, contrary onse expresse ende precise order van En- 
gelandt in geender manieren aen te doen, soo heeft met een stuck te lossen 
sayn gedaen, ende is na ’t eylandt Wicht toegeloopen ende in ’t aldergrootste 
gevaer met ’t schip Prins Willem, ’t jacht Wieringen ende de twee victuali- 
fluyten tusschen de Westnaelden op de reede geloopen. ’t Schip Campen is 
achter de dippen by de Naelden geraeckt, ende ’t volck, eenigh geit ende 
goet gesalveert sijnde, is onstucken gestooten ende t’eenemael vergaen. ’t 
Schip den Vliegende Draeck is mede tegens de Naelden gestooten ende ge
borsten, ter nauwernoot in een santbay tegens de gront geset sijnde, vol wa
ters; ’t geit, te weten ƒ200.000 aen gout, ende andere waren, door natticheyt 
niet verderffelijck sijnde, werden doenmaels ende noch dagelijcx gesalveert. 
De andere verganckelijcke sijn t’eenemael verdurven. Het jacht Der Schel- 
lingh heeft dien geheelen dach van 23 ende de nacht daeraen noch see ge
houden, ende is den 24 eerst mede binnengecomen.

’t Schip Nassouw ende ’t jacht Vlielandt hebben ’t buyten gehouden ende 
met byleggen wat gepasscienteert ende haere reyse gevoordert (soo wy ver
trouwen) met Godts hulpe, dewijl wy van haer niet en vernemen, ende den 
storm soo groot niet en was.

Onse drie Suratsche schepen leggen noch gearresteert in Porsmuyden, ende 
op deselve pretexten waren dese schepen mede arrestabel, invoegen dat wy 
van onse retouren van Indien, ende U. E. door dit inloopen in Wicht der gaen- 
de schepen perijckel liepen van ’t jaerlijcx secours voor Indien gefrusteert 
te werden, daertoe te meer perijckel was vermits seer veel contanten by de 
voorsz. uytgaende schepen gevonden souden werden.

D’Heer Ambassadeur Joachimi, hiervan verwitticht sijnde, heeft dadelijck 
nae Wicht afgevaerdicht brieven aen den commandeur Block met waerschou- 
winge ende bevel, dat hy met d’ingecomen schepen dadelijck eens ofte anders 
soude hebben te vertrecken, alsoo den Coninck die soude doen arresteeren; 
ende is desen last afgegaen van Londen by expressen, ultimo October nieuwen 
stijl, ende dieniettegenstaendé is de voorsz. commandeur Block aldaer noch 
blyven liggen, meer als veertien dagen, sonder of naer Nederlandt te keeren, 
ofte Westwaerts aen te seylen, gelijck hy altijt conde doen.

Wy werden oock bericht dat d’overhoofden der gearresteerde drie Suratse 
schepen, item de luyden, die aldaer in Wicht dese Compagnies affaires doen, 
den voorsz. commandeur Block tot vertreck hebben aengemaent, alsoo 
ders het perijckel van arrest voor de handt stont, doch dat hy toonde, daer
toe niet genegen te sijn, buyten eenige reden waerom hy niet en conde ver
trecken, soodat hy met syne byhebbende schepen eerst op 16 deser t’seyl
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gegaen is ende d’oorsake, waerom niet gearresteert is geworden, accidenteel 
is, door debvoiren, die in Engelandt wierden gedaen buyten syne weten.

Voorders dagen de officieren van de vloote, dat den voorsz. commandeur 
tegens resolutie van den Breeden Raet op 21en October ofte daeromtrent ge
nomen, de voorsz. haven van Wicht aengedaen ende haerluyden met het 
voorsz. sayn verleyt heeft, alsoo sustineeren dat by denselven Breeden Raet 
beslooten was, dat men op 't voorsz. sayn de Wielinge in Seelandt soude 
soucken, ende dat ten dage als de voorsz. Breeden Raet werde gehouden, by 
den commandeur wel uytdruckelijck werde gesecht onsen last te wesen, dat 
men geen havenen van Engelandt soude mogen inloopen; soodat de 
commandeur by syne bieven van den eersten November niet als metonwaer- 
heyt aen ons derft schryven, dat hem geen verboth van d’ Engelse havenen 
aen te doen ende was gegeven, maer dat 't selve geboth alleen was voor de 
t’huys commende schepen uyt Indien.

Bovendien seggen dat 't selve inloopen in Wicht niet door hoogen noot 
van storm ofte andersints is geschiet, ofte omdat de schepen ten dage voorsz. 
geen see conden bouwen (dewijl 't jacht Der Schellingh die dach ende aen- 
volgende nacht, item den dach daernae noch see heeft gehouden, alsmede ’t 
schip Nassouw ende ’t jacht Vlielandt, die haere reyse vervordert hebben), 
maer dat dit inloopen op een ander secreet particulier desayn gefondeert is, 
daerop U. E. wel sullen informeeren; ende ten besten genomen (sooals hy 
secht in de resolutie van synen scheepsraet selfs) soo is hy in Wicht geloopen, 
vermits met eenen starcken bylegger beneeden Poortlandt met by te houden 
handt over handt werde verlooren, sulcx dat sy weder terugge deur de Hooff- 
den ende onse schepen, die eenige groote ende diepgaende sijn, in groot ge- 
vaersouden mogen geraecken, daer nochtans sulcx synen expressen last was, 
ende ter contrarie strickt verboden Engelandt in eeniger manieren aen te doen.

Daerenboven seggen de voorsz. officieren, dat ’t inloopen in Wicht t' eene- 
mael onnoodich is geweest, omdat men, Engelandt bekent hebbende, [het] 
in hoogerwal hadde, de wint Westnoordwest sijnde, ende ingeval van noot 
veel bequamer haven ofte rede, sonder eenich gevaer, souden hebben connen 
aensoucken.

Soodat uyt het voorgaende ende uyt hetgene desen aengaende U. E. by 
informatie verder bevinden sullen, connen oordeelen, dat by notoire contra- 
ventie van onse order sonder noot, de voorsz. schade der twee gebleven sche
pen te imputeeren is aen den commandeur, ende dat daerenboven de overige 
schepen in ’t grootste gevaer van arresten door sijn doen sijn gebracht, ende 
dathy, niettegenstaende de serieuse vermaningen van onse factoors, item van 
onse officieren op de gearresteerde Suratsche schepen, eyndelingh op de 
serieuse aenmaningen selfs van de heer ambassadeur Joachimi, gelijck als
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moetwillichlijck, niet passende, onse schepen ende rijcke middelen aldaer is 
blyven perycliteeren, niettegenstaende den wint goet 
vertrecken.

Derhalven gelasten wy U. E. hierop te letten ende nae bevindinge van de 
saké ten exemplen van anderen sulcx te disponneeren als de schuit ofte wel 
gefondeerde onschult sal meriteeren, blyvende den voorsz.pBlock by provisie 
in syne aenstaende qualiteyt van extra-ordinaris Raet van Indien gesuspen- 
deert tot onse naerder ordre.

Ende alsoo by \ blyven van den Vliegende Draeck het contant in Prins 
Willem overgenomen is ende de resteerende waren tot cargasoen voor Chor- 
mandel of verdorven of onbruyckbaer geworden sijn, sulcx dat de Cust voor 
dit saysoen onbesonden soude blyven, soo hebben wy in alderijl vaerdich 
doen maken ’t schip Schiedam om in plaets van den Vliegende Draeck te ver
trecken ende na Chormandel te seylen, ende geven dit schip mede (behalven 
de waren ende coopmanschappen als per facture) een nieuw cappitael in 
somme ƒ200.000 in gout, verdeelt in drie kisten, eene van ƒ100.000 ende 
twee ider van ƒ50.000, opdat Schiedam d’andere schepen van den comman
deur Block Martensz. niet achterhalende, daermede nae de Cust sal varen.

i
om eerstdaeghs tewas
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smi' Maer ingeval Schiedam, ’t sy aen de Soute Eylanden (daer den rendevous 

is) ofte aen de Cabo de Bonne Esperance quame te verspreecken, soo hebben 
wy geordonneert dat Schiedam uyt Prins Willem overnemen sal het contant
capitael van ƒ200.000 uyt den Vliegende Draeck gesalveert, ende dat hy in 
plaets van dien aen den commandeur overleveren sal syne kiste met ƒ 100.000 
aen gout, om deselve tot Batavja-te consigneeren in handen van U. E. tot de 
naeste vloote voor Parcia“ëncfë'Surath. Item dat Schiedam overgeven sal 
de jachten Vlielant ende Der Schellingh ider een kist van ƒ50.000 aen gout 
voor

r'
ti aen•|f

de cust van Chormandel, daertegens de voorsz. jachten haer sullen ont
ledigen van de contanten gesalveert uyt Camp en ende haer ingegeven in 
Wicht, ende dat deselve contanten van Camp en verdeelt werden over de 
schepen gaende nae Batavia, invougen dat Schiedam versien sal blyven met 
ƒ200.000 aen gout (’t selve dat in den Vliegende Draeck geweest is), Vlielant 
met ƒ50.000 ende Der Schellingh met gelijcke ƒ50.000, t’samen ƒ300.000 
aen gout voor de cust Chormandel, soodat Batavia noch ƒ 100.000 in contant 
vermeerdert wert boven de capitaelen met de 8 schepen voor desen gedesti- 
neert. Godt Almachtich wil alles in salvo geleyden.

Sooals vooren is gesecht blyven de 3 Suratsche schepen in Porsmuyden 
noch gearresteerd onder pretexten van de saké van Amboina, ende dat men 
d’Engelse Compagnie op haere pretentien hier in 't landt geen recht en 
doet. Wy hoopen dat by aenwysinge van d’ongefondeertheyt deser onhebbe- 
iijcke proceduren ende attentaten de relaxatie haest sal connen geoptineert

;
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werden. Ondertusschen begeeren wy, dat alle commende schepen uyt Indien 
strictelijck ende op hooge penen, by openbaere publicatie op de schepen, 
verboden werden (commende omtrent ’t Canael nae den bestemden tijt van 
half Augustus aende Vlaemsche Eylanden) slachvaerdich ende wel op haere 
hoede te wesen ende in geenderhande manieren de havenen van Engelandt 
aen te soucken, ofte te gedoogen, door d’Engelsen daerin gebracht te 
den, alsoo ons, nochte eenige vrye natie, ’t selve staet te gedoogen. Ende 
sullen U. E. op de voorige order alle herrewaerts commende schepen soo 
vrouch doen depecheeren, dat sy binnenstijts aen de Vlaemsche Eylanden 
ende vandaer achter Yrlandt ende benoorden Schotlandt om hier te lande 
mogen arriveeren.

De vrintschap met d’Engelse natie aldaer sullen U. E. behartigen, behou
dens ons goet recht, op hoope, dat wy in gelijcke manieren van haer alsoo 
bejegent sullen werden, naedat wy eenen langen tijt de menichvuldige on- 
gelijcken, die sy ons doen, sullen hebben verdragen.

De schepen Leyden, Thooien, ’t Wapen van Rotterdam ende ’t Wapen van 
Enchuysen werden vaerdich gemaeckt om in Martio 1628 te volgen, volgens 
toesegginge van de Seventhiene. De schepen Vlissmgen, Der Veer, Delffs- 
haven ende Seeburgh sijn op 19en deser van voor Vlissingen vertrocken, ende 
hoewel de beste wint niet gehadt hebben, soo en waren op 27 deser noch niet 
weder ingekeert, invougen dat noch see houden ende hopen, dat haere reyse 
bevoorderen sullen.

In Amsterdam, desen 29en November 1627. Uut den name der Bewintheb- 
beren der Oost-Indische Compagnie t’Amsterdam, U. E. Vrunden 1).

wer-

i
'

7. — AMSTERDAM, 4 DEq. 1627.
(PER SCHIEDAM.)^

(

Wij hebben niet connen naerlaten U. E. noch per dese missive te advisee- 
als dat ons per missive van den gewesene oppercoopman Gerrit Ha-seeren

mer van ’t verongeluckte schip Campen uytEngelant wertaengeschreven, dat 
den commandeur Adriaen Block Martsz. uyt de gebcrghde goederen van 
’t voorsz. schip Campen aen hem heeft genomen, onder recepisse van sijn hant, 
twee halve lakenen met 25 carseyen, tot wat eynde en weten wy niet. Soo is

begeeren dat U. E. den voorsz. commandeur Block op syne aencomste 
aldaer wegen de voorsz. lakenen en carseyen doetaensprecken, ommedeselve
ons

*) Onderteekening ontbreekt.
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naer behooren te verantwoorden, ende daervan contentement te doen, waer- 

Vereenichde Oost-Indiche Compagnie dienst ende ons vruntschap salaen 
geschieden.

Actum in Amsterdam, desen 4 Decembris Anno 1627. Uutten name van 
de Bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie t' Amsterdam, U. E. 
den. Was onderteeckent: Louis Delabeque, Symon Jacobsz. SCHOONHO
VEN, Pieter de Schilder, Jacob Roch.

vrun-

8. — AMSTERDAM, 3 APRIL 1628.
(PER LEYDEN.)

Onse jonghste brieven aen U. E. sijn in dato 4 December gegaen mettet 
schip Schiedam, mogelijck of 't selve onderwegen ofte aen de Caeb soude 
achterhalen eenige schepen van de vloot onder de vlagge van Adriaen Block 
Martsz. naer Batavia gedestineert.

’t Sedert sijn ons geworden U. E. brieven met 't Engels schip d’ Expedition 
in de maent Januario voorleden; andere, van jonger dato, hebben noch niet 
vernomen.

Dese gaen met de schepen Leyden, F hol en, ’t Wapen van Rotterdam ende 
't Wapen van Enchuysen, sijnde de reste der equipagie gearresteert in Augusti
1627.

Wy hebben seer gaern uyt uwe voorsz. jongsten van den 29 July 1627 ge- 
sien het arrivement aldaer der resteerende schepen ’t Gulde Seepaert, Dom- 

|* */' borgh, Ouwerkerck)\Grootenbroeck, Fredricq Henricq, Brouwershaven, Dort, 
Weesp, Bommel. Godt geve, dat de vloot, uytgevaren onder de vlagge van den 
heer Gouverneur Generael Coen, mede tydelijck aldaer mach gearriveert sijn, 
gelijck wy hoopen, aengesien den goeden spoet tot aen de Soute Eylanden, 
ende den treffelijcken wint daermede van daer gescheyden sijn, ende dat uyt 
de raporten van dit Engels schip geen van die schepen aen de Caep geweest 
[blijckt] te sijn.

De schepen onder Block Martsz., ende Schiedam, naermaels gevolcht, 
hoopen mede goede passagie getroffen sullen hebben.

Den Gouden Leeuw ende Walcheren ende Orangnen, met alle haere goede- 
Sohepen ren.blyven noch gearressteert liggen in Porsmouth. Het pretext wort genomen 

Engeland *>p de executie van Amboina; ende als daerover hier te lande justitie gepleecht 
soude werden, soo seggen" sy, die schepen ontslagen sullen sijn. Sy mengen 
daer oock onder haer dachten van India, ende souden gaerne gecommitteer-
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de deser landen Compagnie in Engeland trecken. Wy meenen dat dit met 
eer ende seckerheyt voor dese Compagnie niet en can geschieden, want wat 
apparentie van eenich redelijck verdrach, daer sy d’onse by het pant der ge
arresteerde schepen tot alle onlydelijcke conditiën souden trachten te brengen.

Wy insisteeren dat men eerst ende alvooren onse schepen vrygeve ende 
hier late comen, ende dat men de Compagnie alsdan voordrage ’t geene 
redelijck is; datwy ons alsdan ooclc tot alles wat betamelijck is sullen vougen.

Extraordinarisse heeren Ambassadeurs wegen dese Staet sijn 
trocken naer Engelandt ende Vranckrijck, principalijck omme te bevredigen 
de twee Connickrijcken, die nu in oorloge sijn; maer daerbenevens sijn de 
heeren Randwijck ende Pauw, in Engelandt sijnde, gelast op het serieuste te 
bevorderen de relaxatie der drie gearresteerde schepen, ende hoopen, dat 
’tselve met goet succes uytgewrocht sal werden.

Volgens onse voordesen dickmael gegeven ordre, beveelen wy, dat geene 
comende schepen uyt Indien het Canael meer sullen mogen passeeren, bin
nen den gelimiteerden tijt arriveerende aen de Vlaemsche Eylanden; ende 
opdat deselve aldaer tydelijck mogen comen, dat U. E. met alle sorge ende 
naersticheyt de schepen van Batavia ende Surat sullen doen afgaen, sooals 
voordesen is geordonneert, in November off tot halffDecember ten uytersten, 
want U. E. aen dese exempelen genouchsaem connen sien, hoe prejudicabel 
ofschadelijckonssijn dese becommeringen der Engelsen in ’t Canael. Verbiet 
dit alles, ende gelast de commandeurs ende bevelhebberen der overcom- 
mende schepen, op pene van confiscatie alle haerer verdiende gagie ende 
goederen, ende daerenboven arbitraele correctie, gelijck wy meenen in rede- 
lijckheyt te behooren.

De saké van Amboina is, met goetvinden van den Coninck van Groot 
Bretaingnen selfs, by Haer Ho. Mo. gestelt aen heeren gedelegueerde rech- 
teren, vercooren uyt den Hoogen ende Provincialen Rade van Holland, See- 
landt ende West-Vrieslandt. Dese heeren sijn al eenigen tijt voor desen in 
besoingnes getreden; daer is een fiscael geordonneert, die instructie soude 
ontfangen wegen d’Engelsen, ende voorts soude mogen, by ordre van justitie, 
tegen dese rechteren van Amboina versoucken ende conclusie nemen, als 
betamen sal, doch niemant en stelt hem als accusateur, ende den fiscael en 
bevint sijn selven soo niet geinstrueert nochte versien van stucken, dat hy 
’tselve begeerde te doen, ende daer moet nochtans iemant gevonden werden, 
die de rechters van Amboina accuseere, in ’t gene sy haer te laste sullen 
willen leggen. Daerover hebben de gemelte heeren gedelegueerde rechteren 
geinjongeert aen den fiscael ende aen de Engelsen, die hem instrueeren, dat 
binnen den tijt van ses weecken d’Engelse complices der conspiratie, nu in 
Engelandt sijnde, of andere, die de rechters van Amboina sullen willen be-

nu ver-
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schuldigen, hier in den Hage sullen hebben te comen; maer d’Engelsen willen 
daer niet aen ende de ses weecken sijn nu al twee maenden verloopen, ende 
daer is noch weynich apparentie, dat sy comen willen, ’t Is een vreemde saké, 
dat van onsesyde, ommeEngelandt te voldoen, HaerHo.Mo. hebben connen 
goetvinden, dat, tegens alle recht ende reden, de rechters van Amboina op
ontboden sijn omme eenen soo verden wegh, buyten haere commoditeyten 
ende welvaren, tot in Nederlandt toe te comen, ende dat d’Engelsen, die 
dagers, ende (soo sy seggen) geinteresseerde sijn, sooveel moeyte nochte 
confiance durven nemen omme uyt Engelandt herrewaerts te comen. Onder- 
tusschen werden alle de overgecomene rechters in volle vryheyt gelaten, 
uytgenomen, dat sy buyten de Geünieerde Provinciën niet en mogen trecken. 
Sy worden mede gerecolleert op de interogatorien ende haere verclaringen, 
daerop gedaen in Batavia, ende noch daerenboven op 180 artyculen; ende, 
Godt loff ende danck, de saken loopen voor de rechters soo wel aff, dat wy 
daervan niet goetvinden alsnoch te schryven, soodat volle apparentie is dat 
alles wél sal wesen tot meyntienement der waerheyt, ende schande van de 
logenen ende calomnien.

Wy verdragen alles met goede pacientie, ’t welck d’ Engelsen doet som
tij ts twijffelen, wat voornemen wy souden mogen hebben omme tot reparatie 
te comen. Daeromme misschien of sy iets imagineerden, ’tgeene buyten onse 
intentie is, van dat wy ons regres in India souden willen nemen ende dat sy 
daerop op die verkeerde opinie eenige ombragies off quade voornemen wil
den bouwen, dienen U. E. altijt met wijsheyt ende vrindelijckheyt, sooveel 
ons recht lyden can, te ondergaen, opdat sy door onse ende U. E. comporte- 
menten verseckert mogen wesen, dat wy niet anders en wenschen als goede 
correspondentie, vruntschap ende perfecte observantie van ’t tractaet van 
haere syde, gelijck wy altijt met daet ende wille daertoe bereyt sullen sijn. 
Ondertusschen sullen U.E. wel letten op de conservatie van onse plaetse, 
rechten ende preminentien, gelijck U. E. weten, datnoodich is ende wy ü. E. 
sijn toevertrouwende.

Indien dese dry schepen noch lange gearresteert blyven 
groote schade ende verminderingh over de ingeladen goederen, ende dat de 
verwachte schepen van anno 1627 daerby commende, dese quartieren alwat 
met Parcische ende Suratsche waren sullen wesen overladen.

Hetgoet arrivement der vijff Nederlantse schepen in Gamron, ende dat al- 
Perzië daer haer cargasoen van ƒ350.000 gelost ende een goet retour weder ingeno- 

Saratte. men hadden, ende daermede in Surat ende Batavia vervolgens wel waren ge- 
arriveert, is ons seer lieff geweest te verstaen. Wy hoopen, soo U. E. ons be- 
looven, dat anno 1628 in November een dobbel retour vandaer te verwachten 
sullen hebben, ’t Ophouden der drie gearresteerde schepen ende dan daerby

, soo vreesen voor
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de goederen, desen somer van Batavia|.Parcia ende Surat te verwachten 
len ons dit jaer van syde ende indigo wel versien soodat het dobbel retour 
anno 1629 op een goede conjonghture comen sal, Godt gevende. U.E. sullen 
wel wesen verdacht, dat de commertie van Surath ende Parcia met

805

, sul-

een aen-
sienelijcke macht sal dienen gemeynteneert ende gecontinueert, want be- 
halven de naburicheyt der Portugeese macht in India, soo schijnt oock dat 
haere resterende commertie door ons ende d'Engelsen aldaer meest wert ge- 
crenckt. Sy waren alreede anno 1627 starck in ’t vaerwater op de cust 
India ende in sinu Parcica, ende sullen apparentnoch toegemaeckt hebben.

Den Gouverneur van de Baia de Todos los Santos, hier in Hollandt ge
vangen geweest ende nu gerelaxceert sijnde, heeft in Spaingnen by den Raet 
van India verthoont, dat nae sijn oppinie de Nederlantsche Oost-Indische 
commertie in Indien t’eenemael verbroocken ende vernieticht can werden, 
mits dat men ons soude connen afsnyden de trafiquen in Surat ende Parcia, 
maer insonderhe)rt den handel van de cleeden in Cambaya ende op de cust 
Chormandel. Daerop loopt alles in speculatie, ende hy heeft groot gehoor 
ende credit in Spaingnen gevonden.

Ende, soo gesecht wert, is daerop de resolutie genomen by den Raet aldaer 
van een extraordinaire equipagie naer Indien te doen, gelijck wij weeten, dat 
die geschiet van 5 gailjoenen ende 7 mindere schepen ende jachten, t’samen 
12 seylen, wel voorsien van ammonitien, provisien tot den oorloge te water, 
ende veel volck. Dese vloot soude gereet wesen omme nu in 't begin van April 
te vertrecken, soodat dit voor secker houdende, U.E. haerdaertegensmoeten 
versien in ’t jaer 1629, als wanneer dese Portugeese equipagie eerst can haer 
cracht beginnen te baren. Het sal goet wesen, dat U. E. met dese ende an
dere motiven d’Engelsen bewegen omme met onse schepen t’samen de haere 

Suratte te laten afgaen van Batavia, omme ’t gemeyn perijckel tegens

van

naer
den gemeynen vyandt met gemeene macht te samen aff te weeren, ende 
willen hoopen, dat ons 7 schepen met haer treffelijcke cappitalen in Augusti 
1627 voorgenomen af te senden naer Surat ende Parcia, aldaer in goede 
behoudenis gecomen ende de verwachte retouren wedergebracht sullen
hebben.

Wy hebben oock wel verstaen U. E. goede consideratien, waerom U. E. 
best achten, dat voortaen alle de gedestilleerde schepen voor Surat ende 
Parcia uyt Nederlandt vooreerst in Batavia behooren aen te loopen, omme 
alsdan met de schepen tot Batavia, voor deselve quartieren daerby te vougen, 
ende met eenen sufisante macht, op de cust van India te mogen verschynen; 
andersints, alleen uyt Nederlant commende, dat groot perijckel loopen, ende 
dat over Batavia gaende, geen tijt en verliesen, als wy souden willen resol- 

vroege equipagies hier te doen in Nederlant, te weeten niet allenveeren
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tegens October off November, gelijck de schepen Dort, Bommel ende Weesp, 
die vroech genoech voor Parcia in Batavia waren gearriveert, maer dat alle 
de schepen hier te lande in ’t naerjaer gereet soude moeten sijn ende ver- 
trecken in de maend Augusti off ten langhsten in ’t begin van September. 
Wy hebben voorgenomen hiervan ter naester vergaderinge van de Seven- 
thiene een poinct van beschryvinge te maken, ende de saké alsdan met alle 
haere leden laten delibereren, niet twijffelende, of wy sullen comen tot be- 
sluyt volgens uwe voorstel ende intentie; want het saysoen van Augusti, 
September off October al een is, ende in Augusti comen de schepen, met alle 
winden uyt, ’t sy door ’t Cannael van Engelandt, ofte achterom, daer het 
alsdan wel te passeren ende claer ende bequaem weder is. Geen ander swa- 
richeden sal ons meer bejegenen als alleen, dat de Compagnie niet soo be- 
quamelijck tot de equipagie sal connen vinden off becomen het seevarende 
volck, ’t welck meest alsdan uyt is ende tegens de wintermaenden eerst t’ huys 
comt; maer omme tselve oock ten dienste van de Compagnie wel te connen 
doen, namentlijck, dat de schepen naer d’Indien voortaen in Augusti souden 
hebben te vertrecken, soo is vooral noodich, dat de retourschepen van Batavia 
ende Surat soo vrouch in November mogen werden herrewarts gesonden, dat 
wy deselve in May ofte Junio mogen becomen, opdat wy, wetende den noot 
of eysch van India, daerop noch tydelijck met de equipage in Augusti connen 
versien, ’t welck U. E. wel dienen te behartigen.

DatdenhandelvanChoromandel,nagelegenheytvan saken, wel versien was, 
Coroman- is ons aengenaem. Met de behouden overcomst van de Leeuwinne, dat Godt 

geve, sullen deselve weder hier verwachten mettet retour voor Nederlandt.
Wy sien dat den peperhandel anno 1627 wel uytgegeven heeft, ende dat 

by de goede overcomste der verwachte retourschepen, wy ons dienaengaende 
wel sullen connen behelpen. Vermits den cleynen aftreek, d’oorloge over ge
heel Europa ende goede quantiteyt, die noch onder de Compagnie ende de 
particuliere is, wordt den peper maer 27 stuyver contant in groote ende 
cleyne partijen vercocht, soodat uyt den peperhandel de Compagnie de 
dige proffyten niet en sal halen ende de retouren in ander verscheydenheyt 

waren, die meerder avance geven, besteet moeten werden. Daeromme 
dienen U. E. de goede apparentien van den Chineeschen handel wel te be
hartigen ende te vervolgen naer vermogen. De onderlinge trafique met Japan 
sal de binnenlantse cappitaelen dapper doen verbeteren ende vermeerderen, 
omme den Chineeschen handel eens met betarnclijcke middelen grooter te 
ömhelsen. Wy senden ook jaerlijcx goede cappitalen selfs, volgens uwe eysch, 
soodat daeruyt oock den handel van China sal geassisteert connen werden 
ende wy, volgens onse voorgaende belofte, sullen daerinne continueeren, 
met Godes hulpe, goede retouren jaerlijcx overcommende,

)
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Tot conservatie ende verbreydinge van den Chineesen handel in Tayouan 
sullen U. E. behartigen, vooreerst dat de middelen ende dienaers van de Com
pagnie wel mogen worden bewaert in volle verseeckertheyt. Die van Manilha 
liggen naby ende sullen al doen wat sy connen tot ons destructie, alsoo daer- 
aen haer conservatie hanght. Wy sien dat sy haer op ’t Noorteynde van For- 
mosa willen vesten. Met alle middelen dient ’t selve verhindert ende getur- 
beert; in syne beginselen sal ’t best gedempt connen werden, ’t geene daer- 
naer, voltrocken, onmogelijck sal sijn; ende tegens grooter ende verder 
stoot dient de plaetse op Tayouwan in behoorlijcke detentie gebracht, by 
goede fortificatie, daertoe de nature ende situatie bequaemheyt geeft. Laet 
dit met den eersten in ’t werck gestelt werden, want overgroote middelen 
moeten aldaer vertrout blyven langen tijt; den handel is aldaer oock in eeni- 
ger manieren gestabileert, ende het importeert, dat die aldaer gestabileert 
blyve, indien wy tevens onse middelen niet en willen periculiteeren de hoop 
van proffytelycken handel, ende de openingh, die wy alsnu soo verde met 
China hebben vercregen. Ten tweeden moet de vrundtschap met Japon ge- 
continueert werden sonder eenige rupture, want dien handel uyt de geheele 
commertie met Cfiina de voorderlijckxte is. De voorgenomen ambassadeaen 
den Keyser van Japon, soo wy hoopen, sal eenige verlichtinge medebrengen 
in de swaricheden, die U. E. apprehendeeren uyt de incruypinge der Japon- 
neesen in Tayouhan. Met vrintschap ende beleyt moet die nasie sachtjens af- 
geleyt ende gediverteert werden, ende by naerder advysen metdeaenstaende 
retourschepen sullen gaerne sien den voeth ende directie by U. E. diesaen- 
gaende gegeven, daerop wy U. E. alsdan particulierlijckonsgevoelenschryven 
sullen. Ende ten derden dienen de Chineesen by ons bejegent te werden wel 
ende trouwelijck ende met redelijcken proffytelijcken handel onderhouden 
ende verder aengelocktomme een perfecte gestabuleerden stapelhandel aldaer 
in Tayouwan te becomen, ende hebben gaern gesien U. E. soo goede macht 

schepen endevolck derrewaerts gesonden hadde, met middel ende order 
te bevorderen het eene ende ander, sooals hierboven gesecht is. 

Verstaen gaern den goeden stant in de Moluques, Amboina ende Banda, 
Mo- ende dat het quaet voornemen van den Sengagia ende Maringo op Batchian 

Amboiua was ontdeckt ende gestraft, ende insonderheyt is goet dat den Coninck op 
Batchian, nochte de Ternatanen daerinne geen deel gehadt en hebben. De 
overige vruchten in die quartieren sullen met d’aenstaende retouren ver
wachten, ende voorders gaern vernemen den goeden stant van Batavia. Con- 
den U. E. aldaer den Chineeschen handel trecken mettertijt, ’t waere een 
groote saké. Men mach sien wat de tijt geven sal, ende ondertusschen sal 
Tayouan verstrecken voor de joncken ende handelaers, die soo verde gelegen 
commertie niet en beminnen,
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Op den handel vanJBanthamhebben wy voor desen wijtloopich geschreven, 
ende alsoo sedert geen veranderingh gevallen is, sullen ons daeraen refereren, 
ons lieff sijnde soo goeden quantiteyt peper uyt Bantham tot Batavia geco- 

, ende dat de resteerende oock hoopten aldaer te becommen. Het 
exempel van den overval in ’t schip Haerlem moet anders dienen om beter

ende den geveynsden niet te veel geloof te geven.
By onse voorige equipagie, anno 1627, ende de schepen daerby desen gaet, 

hebben wy ten deelen beginnen te versien op uwen eysch van schepen, soo- 
dat U. E. haer daermede sullen connen behelpen, ondertusschen dat wy ter 
aenstaende vergaderingh der Seventhiene dienaengaende verder resolutie 
hebben genomen. Wy sien wel dat U. E. aldaer van goede schepen seer ont
bloot werden ende, sooals gesecht, twijffelen niet of de aenstaende equipagie 
sal vrouch gereet gemaeckt connen werden, om in Augusti te vertrecken, op
dat U. E. des te spoediger van alles mogen werden versien.

De saken tusschen U. E. ende d’Engelsen sullen U. E. aldaer soucken te

9.
Bantam.

men was

op haer hoede te wesen

10.1 Engel- beleyden met de meeste circumspectie, als eenichsints doenelijck, ons recht
scheD. geconserveert blyvende. Dat men alle occatie vermyde, daeruyt eenige misver

standen met haer connen rysen. De saké van Moretti is ten naestenby van een 
natuer als voordesen de saké was tusschen de beschadichde Chineesen ende4

d’Engelschen, soodat het met deselfde redenen gemeyntineert can werden. 
U. E. hebben seer wel gedaen, ons alle bescheyden toe te senden. In Enge- 
landt, in ’t eerste, is op dit stuck van Moretti dapper geroepen, ende gelijck 
die natie eene ongefondeerde saké van buyten wel wat weten te becleeden, 
seyden, dat de fluyt d’ Expedition omme die clachtenswille alleen overgeson- 
den was, opdat 't stuck daermede importanter mocht geoordeelt werden.

Sonder merkelijck verhinder in onsen handel, laet sooveel scheepen ende 
jachten in de Sjtraet^van .Sincapura^de Malacca, alsoock aen Punte Galc, 
jaerlijcx cruysen, als eenichsints ddenelijck is, want by afsnydinge van den 
handel der particulieren sal de macht aen Portugael allenskens ontbreecken 
ende den lust vergaen omme ons grootelijcx te incommodeeren. Omdat sy 
sien, dattet haer dus treft, beginnen sy in Portugael al tedelibreeren, off’tbe- 
leyt van den Indischen handel niet in andere termes soude connen werden 
gestelt. t Is een teecken dat sy haer op den ouden voeth qualijck 
redderen, ende den nieuwen voorslach, die sy doen, hebben weder haer 
richeden. Dit schijnt wel ’t uytterste effort te wesen. Met dese equipagie van 
12 seylen hebben sy veel voor; can haer dat ontset werden, meenen het haer 
ongelegen sal sijn, soo groote equipagie meer te doen.

Op ’t stuck van Mocha ende der openingh by den Samorin gedaen, sullen 
wy ter aenstaende vergaderingh resolutie nemen ende met de equipagien 
Augusti 1628 toesenden,
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De giroffelnagelen sijn sedert onse jonghste advysen al wat gevallen; gelden 
nu 15 stuyvers ’t ® contant.

Ende alsoo wy met onse brieven van 10 Augusti, 24 September, primo 
October, 6 October, behalven de brieven met Schiedam gegaen 1), U. E. van 
veel poincten hebben gelast ende verwitticht, soo sullen wy deselve brieven 
mits desen, omme cortstijtswille, confirmeeren, ons daeraen gedragende soo 
verde als in desen daerby niet en is veranderinge gemaeckt.

De facturen der comptanten ende coopmanschappen, mitsgaders de lijsten 
der provisien ende vivres voor Indien, gaende met dese vier schepen, sullen 
U. E. hiernevens toesenden. U. E. sullen de bevindinge derselver ons by par
ticuliere lijsten [doen] toecommen, gelijck U. E. voor desen eens vooral ge- 
ordonneert is.

In Amsterdam, desen 3en April 1628. Uut den name van deBewinthebberen 
der Oost-Indische Compagnie t’Amsterdam, U. E. vrunden. Was ondertee- 
ckent: Louis Delabecque, Jacob Reepmaker, Symon Jacobsz. Schoon
hoven, Jacob Roch, Arent Sweers, H. Schellinger.

:

Wij verstaen dateenen Willem Adriaensz., voor hoogbootsman vertrocken 
mettet schip Leyden, aldaer by U.E. vrydom soude syn vergunt; heeft alhier 
een huysvrouw ende twee kinderen in groote armoede ende miserie; daer- 
omme begeeren U. E. denselven hooghbootsman weder in dienst van de Com
pagnie willen aennemen, ende by gelegentheyt wat geavanceert hebbende, 
herrewaerts te senden, om sijn huysgesin voor te staen nae reden ende billic- 
heyt.

Hiernevens senden U. E. een extract getrocken uyt den journael deser 
Camer, waerby U. E. connen sien wat goederen wy van den Parciaensen 
ambassadeur op sijn vertreck hebben overgenomen, daerop eenige betalinge 

gedaen, die U. E. hem volgens bygaende memorie uyt de middelen 
de Compagnie sullen voldoen met gelegentheyt.

;

:

;
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9. — AMSTERDAM, 20 APRIL 1628.
(PER LEYDEN.)

■

■

h6 %Niettegenstaende wy largo in onze generaele brieven onse meninge aen 
Salpeter, £ hebben geschreven ten aensien van den salpeter, omme een groote

i) Die Vftn 20 Nov. en 4 Deo. 1627 hiervóór.
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quantiteyt inne te doen coopen, soo hebben wy evenwel raetsaem gevonden 
desen noch iterativelijcken aen U. E. te vermanen ende serieuselijcken te re- 
commandeeren van op alle quartieren van Indien, alwaer goeden salpeter te 
becomen sal wesen, soodanige ordre te geven, dat men soucke sooveel goe
den geraffineerde salpeter te doen incoopen, als men eenichsints sal connen 
vercrygen, ende by gebreke van geenen genouchsanen geraffineerde te

becomen, dan mede te willen letten op heel goeden ongeraffineerden, 
groote quantiteyt salpeter te mogen becomen; doch hebben liever den

con
nen
omme
geraffineerden als ongeraffineerde, alsoo ’t seer veel verschilt in ’t vercoopen 
van d’een en d’ander; ende dient wel met goede kennisse ingecocht, te meer

I
y wy voordesen eens ongeraffineerde salpeter hebben overgecregen, die geen 

geit waerdich was.
Ons en can niet genoech goeden salpeter toegesonden werden, doordien 

deselandenjegenwoordich geheel ontbloot sijn van salpeter ende d’apparen- 
tie van oorlogen groot sijn, daer deselve mede gedreyght werden, niet alleen 
ten opsien van den Coninck van Spaingnen, maer oock van den Keyser, die, 
soo men dagelijcx hoort, groote menichte van volck affsendt met die inten
tie, soo men uytgeeft, om de landen van Gulick, Cleeff ende Bergh, by for- 
me van sequestratie, door sijn soon te doen incorporeren; waeronder veele 
starcke plaetsen van importantie, als Rees, Emmerick, Schenckenschans 
ende andere begrepen werden, sijnde de voornaemste voorschansen ende 
propungnakelen van dese provintien, waerop het alsdan soude aencomen;

■
w

;

\\
)

alsmede aen d’ ander syde vanwegen de Spaensen wert uytgestroyt, dat 
men de stadt Bergen opten Soom van meyninge is opnieuws aen te tasten, 
omme alle welcke voorverhaelde redenen wy gemoveert sijn soo serieuselij
cken aen U. E. te recommandeeren, doch met den eersten op den incoop van 
den salpeter ernstelijck te doen letten, want wy meenen vastelijck de Gene
rale Oost-Indise Compagnie daeraen een sonderlinge dienst 
daen werden, te meer den salpeter noyt tot soo extraordinarissen pryse hier 
te lande is geweest als die nu

' proffijt sal geen

wel is, want den salpeter geraffineert hier tot 
ƒ110, jae, tot ƒ 120 de 100 ® wert vercocht, het buspoeder over de f 100 de 
100 1£, sulcx, dat ingevalle dese landen metten oorloge hart werden 
tast, soo is het te vreesen, dat ons seer verlegen van salpeter, ofte buspoe
der, sullen bevinden, ’t Selve wy goet hebben gevonden U. E. te adviseeren.

Wy hebben oock goetgevonden U. E. te adviseeren, dat ons uytEngelandt 
van goeder hant wert geadviseert, dat d’Engelse Compagnie jegenwoordich 
weynich equipagie waren doende, alleen de schepen den Jonas ende <\' Ex
peditie toemaeckten, die na Batavia sijn gedestineert, ende dat men aldaer 
noch hadde geresolveert met die van Bantam te vereenigen, ende dat sy wel
licht aldaer hare residentie souden mogen nemen. Daer is alreede een cleen
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jacht van ontrent 100 vaten van Douveren nae Indien affgesonden, met veel 
contanten, soo men ons adviseert; tselve U. E. sal dienen voor advijs.

Actum in Amsterdam, desen 20 April 1628. Uut den name van de Bewint- 
hebberen der Oost-Indische Compagnie t’Amsterdam, U. E. vrunden 1).*

10. — XVII, 25 OCT. 1628.
(PER BATAVIA.)

Tsedert onse jongste van den 3en ende 20en Aprilis voorleden sijn hier te 
lande uyt India wel aengecomen, op 2 Juny, de scheepen: Hollandia, Fre- 
dricq Hendric, ’t Wapen va7i Delff, ’s Lands Hollandia ende de Galias met 
d’heere Generael Pieter de Carpentier ende d’heere Jacques Specx, ende 
daeraen op 22 Juny het schip Dordrecht comende van Suratt. Op lOSeptem- 
bris cregen tydingh van ’t schip Vianen, ’t welckden 6en Augusty versproken 
was op 25 graeden Noorderbreedte, ende heeft Sr de VVitt ons de generale 
brieven van daer toegesonden met eenne West-Indische jacht, die hier aen
gecomen is. VVy willen hoopen, Vianen haest in dese landen aencomen sal, 
dat Godt geve. De drye Suratsche scheepen liggen noch al in Porsmoutgear- 
resteert, met goede apparentie nochtans van spoedige relacxatie, soo ons ge- 
adviseert werdt.

Uutt de brieven met de voorsz. gearriveerde schepen uyt Indien hebben 
geerne gesien d’ aencompste aldaer der scheepen Uutrecht, de Galias, Texel, 
Vianen, ’t Wapen van Hoorn. Item dat de Leeuwin ende Kemphaen varyd’heer 
Generael Coen aen de Caep op I3july 1627 wel waren gescheyderLYia Co- 
romandel ende dat daernaer oock op 18 ende 23 Octobris tot Batavia wel ge- 
comen waren de jachten Swarten Arendt ende fluyt Veisen, soodat van de 
vertrocken scheepen Prins Willem, Nassouw, Vlissingen, Veere, D el ffs haven, 
ende de jachten Wieringen, Seeburgh, voor Batavia U. E. resteerden de jach
ten Vlielandt ende Derchellingh met Schiedam, naermaels op 24 Januaryo 
uyt Texel geseylt nae Coromandel, ende de scheepen Leyden, Tholen, ’t 
Wapen van Rotterdam ende ’t Wapen van Enchuyzen, in Maye voorleden van 
hier nae Batavia gescheyden. Godt de Heere wil U. E. alle deselve wel laten 
ter handt comen. Met de voorsz. respective jongste scheepen hebben geschre- 

dato 3 ende 20 Aprilis anno 1628, daervan copye hiernevens gaet.
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De bevindïngh van de retouren gecomen met Groot Hollandia, Fredricq 
Hcndric, ’t Wapen van Del ff, ’s Lands Hollandia, de Galias ende Dor dtr echt 
sullen wy U. E. by apparte memorie hiernevens toezenden.

Om India daertegens wederomme behoorlijck nae den noott te versien, 
hebben wy ter jongster vergaderinge geresolveerdt, U. E. dit lopende jaer, 

1628, toe te schicken 18 scheepen ende jachten, te weten, tegens het 
begin Octobris de scheepen Batavia, Dordrecht, 's Gravenhage, Bucrcn, twee 
fluyten ende drye jachten voor Batavia, ende nae decust Coromandel, indien, 

de Caep comende in goet zaisoen, tselve alsdan geraden gevonden wert,
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de Galias met een jacht; ende tegens November noch de schepen Hollandia, 
Fred?'icq Hendrick, ’t Wapen van Del ff, met twee fluyten ende twee jachten, 
mede nae Batavia. Dese scheepen sijn geordonneert te mannen met 1930 
bootsgesellen ofte sevarende volck, ende met 675 soldaten, opdat daerby 
Indien met volck ende scheepen beter magh werden versien.

Daerin dan sullen worden geladen de vivres, provisien ende coopman- 
schappen voor India, sooals by de nevensgaende lijste is blijckende, by welcke 
sooveel in contant zal werden gedaen, dat U. E. tezamen met de 18 zeylen 
toegesonden sal werden een treffelijck capitael van 22 tonnen gouds, te weten 
ƒ300,000 voor de cust Coromandel, ende de reste nae Batavia. Wy doen alles 
wat wy connen van onser syde om den eysch nae te comen ende India in 
eene goede constitutie te brengen.

De fluytt van de Camer in Seelant is gelast aen te doen de eylanden van 
Martin Vas ende andere daeromtrent gelegen, om op te zoecken ’t schip 
Middelbarch, sijn goederen ofte volck. Wy en hebben tsedert zijn laeste ge
vecht omtrent St. Helena noyt geen tydinge gehadt, ende doen dit debvoir 
ten overvloett, off wy tenminsten daerdoor de menschen conden opvinden 
ende salveren.

Geene van de gecomen schepen en hebben ons ordre ende U. E. last ge- 
volght omme achter Schotland! om te loopen, maer zijn alle door het Canael 
gepasseert, niettegenstaende alle debvoiren ende goede exempelen by d’heer 
Generael de Carpentier ende d’andere hooffden daertoegebracht; ende alsoo 
wy niet dan te veel geleert zijn van ’t perykel dat daeruyt is, ende noch sal 
connen ontstaen, soo is goetgevonden U. E. aen te schryven ende op het 
hooghste te recommanderen (blyvende onse voorgaende order in volle cracht 
ende vigeur), dat U. E. de schepen, herwaerts comende, sal versien met trouwe 
ende deughdelijcke schippers, geaccompaigneert met verscheyde getrouwe 
officieren, waerop de schippers ofte overhooffden in tijt van noodt ofte seditie 
(des Godt verhoede) haer mogen vertrouwen; ende om het gemeen volck te 
meer aen hare eedt ende plicht te verbinden, is mede goetgevonden, dat U. E. 
den artijckelbrieff (voor sooveel die daervan spreeckt) telckens voor het ver-



25 Oct. 1628. 813

treek op de scheepen sal openbaer doen voorlesen, ende naedelectureby alle 
het volck doen ondertej’ckenen.

Vermids de overschietende ende corts verwachte retouren nae het vertreck 
van d’ heer Generael de Carpentier, heeft U. E. goetgevonden het schip Vianen 
te laten volgen buytens tijts van onse gegeven ordre. Wy connen wel verstaen, 
dat het op die ongelegentheyt van saken met Bantam, d’Engelsen ende d’onse 
in Teyowan noodigh ende dienstigh is geweest, alsoo wy midsdeadvisen van 
Vianen daerinne nu noch connen versien met dese vloote, ende anders soude 
daerop geen remedie connen verschaft werden als tegens ’t naejaer 1629; 
evenwel begeeren, dat in toecomende onse ordre absolutelijck gevolght werde, 
sonder daerinne te dispenseren, ten ware door pregnante reden ende noott, 
’t welc wy U. E. recommandeeren.

Wij sullen in toecomende pogen onse equipagien vroegh byder hant te 
nemen ende die doen vertrecken in goede tijt omme tegens April, Mayo oft 
Junio ten langhsten aldaer te connen arriveeren.

Voor Suratt ende Percia hadden wy jongst, anno 1626, expresse scheepen
Suratte, toegemaeckt, doch door verlies van tijt sijn deselve gesonden nae Batavia,1* 
Perzië,
Mocha.

B. 3. éVf
niet sonder goet succes.

Tzeedert hebben gheen scheepen op Suratt aengeleyt, maar alle waeren 
ende comptanten laten gaen over Batavia, die van daer naer Percia ende Su
ratt gesonden connen werden, gelijck wy dit jaer oock sullen doen, soodat 
U. E. den eysch voor Europa van daer sullen hebben te furneren, ende te vol
doen in contant endeEuropische ende Indische waeren, sonder die quartieren 
evenwel te overlasten. Wy sien dat U. E. op 4 Augustus 1627 een goede 
vlootte ende cargasoen derwaerts gesonden hebben onder den Commandeur 
Willem Jansz. ende twijffelen niet of zullen U. E. daerin anno 1628 geconti- 
nueert hebben, ende met dese vlootte senden wederomme capitaelende wae- 

om anno 1629 die quartieren te versien, ende hopen dat wy der voor- 
schrevene jaeren geeyschte retouren successivelijck becomen sullen. Met de 
capitalen gaende met dese vloott van 18 scheepen sullen alle quartieren be
ter geprovideertconnen werden, dewijl deselve groott, ende selffs excederen- 
de zijn den vorigen eysch.

De retouren, die wy daervoren begeeren, ende hoeveel dieby onse gissinge 
sullen comen te bedragen (daerop dit capitael vergroot is) sijn als volght:

Van Batavia 60.000 sacken peper, 250.000 15 nagelen, 300.000 15 noten- 
muschaten, 100.000 15 foelie, daertoe tot den incoop van noode is ƒ800.000.

Van Percia 1.200 balen zyde, daertoe van noode is aen comptanten ende 
coopmanschappen boven d’advanse van d’ Indische speceryen ƒ600.000.

Van Suratte 150.000 15 indigo Laharo tot 18 stuyvers ’t 15 ƒ 135.000; 
300.000 15 indigo Circhees tot 10 stuyvers ’t15 ƒ 150.000; 500.000 15 geraffi-
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! neerden salpeter tot 2\ stuyvers ’t «ƒ62.500; 30.000 « cattoene gaeren tot 

10 stuyvers ’t« ƒ 15.000; 10.000 « segellack ƒ6.000; item tot incoop van di- 
versche fyne cattoene cleeden ende doecken volgens de jongste lijste daer- 

gesonden ƒ40.000. Is t’zamen capitael voor Suratt ƒ 408.500.
Van Cormandel 300.000 « geraffineerden salpeter, ende in defect, onge- 

raffineerden, tot 2\ stuyver ’t« ƒ37.500; 60.000 « cattoene gaeren tot 10 
stuyvers ’t «ƒ30.000; 12.000 stucx Guinees linnen, soo wit als rouw, te we
ten twee derde wit ende een derde rouw, ƒ 80.000; item tot den incoop van 
verscheyde cattoene doecken ende lywaeten fijn ende grove, wit ende onge- 
bleycte volgens de jongste lijste ƒ50.000; item tot den incoop van diamanten 
ƒ50.000 a ƒ 100.000. Somma tot den incoop der Coromandelse waren ende 
coopmanschappen ƒ 297.000.

Van China 200 picol fijnne witte syde tot 200 realen van achten het picol, 
ƒ100.000.

Somma totalis is ƒ2.206.000 te besteden aen de retouren voor Nederlant, 
uyt de quartieren respectivelyck sooals voren aengewesen is.

U. E. sullen goede ende strickte ordre geven, dat in den incoop wel werde 
gelett om deugdelijck goet te ontfangen, ende dat luyden van kennisse, ende 
yverende tot des Compagnie’s welvaren, daertoe werden gebruyct.

Insonderheyt dient dit gerecommandeert aengaende de syden van Percia, 
daer d’onse over, by, ende omtrent connen zijn. In Teyowan mede sooveel 
eenichsints, sonder den handel voordesen tijt te verachteren, can geschieden. 
Item in de cattoene lywaeten ende generalijck in alle waeren.

Sullen oock wel achtnemen in Percia op het inpacken, preserveren ende 
vervoeren der syde, opdat daeraen geen beschadicheyt en come, gelijck het 
wel schijnt aen alle de syden voordesen uyt Percia, dat sy seer qualijck be- 
waert zijn geweest, daerdoor niet alleen den regen ende alle natticheyt van 
boven ende van ’t aertrijck, maer oock het sweett der cammelen, daerop ge
laden sijn geweest, groot verderff daerin veroorsaeckt heeft.

Item op het inpacken dient mede wel gelett ende insgelijcx op ’t inlaeden, 
dat die syden in de broodtcamer, ende midden in ’t ruym d’andere fyne 
waeren, ende niet aen boort van de scheepen gestuwet en werden.

Indien in Percia ofte Indostan eenige drogues in tamelijcke quantiteyt te 
becomen zijn, die hier in Europa bekent zijn ende proffijt geven connen, laett 
een cleyn monster van elcx senden, om de bevindingh naerder te ordon neeren. 
Insgelijcx van d’ onbekende.

Indigo Laharo sullen U.E. sooveel doen opcoopen ende senden, als connen 
becomen, want die hier best gebruyct ende meest getrocken werdt, niet alleen 
tot de gedestineerde somme van ƒ130.000 incoops, maer oock verder met ge
deelte van ’t geldt tot den indigo Circhees uytgetrocken; ende geen Laharo
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meer te becomen zijnde, can alsdan de reste aen Circhees besteedt werden, 
mits dat den prijs van de Laharo niet geresen en werde in den incoop.

Salpeter dient mede in groote quantiteyt gesonden, doch alle schoon ende 
wel geraffineert, soo het eenighsints by voorsorge ende neersticheyt te doen 
is. De ongeraffineerden en sullen U. E. anders niet senden, ten waere geen 
meer geraffineerde te becomen zal zijn, ende dat in ’t schip oftescheepen 
groott ruym overich waere.

Op de qualiteyt, gewichte, mate ende getal der fyne lywaeten ende cattoene 
gaeren dient mede goet acht genomen, want de Compagnie daerin dickmael 
werdt bedrogen. Dit goet dient mede al in ’t midden van ’t ruym van ’t scheeps- 
boort aff gestouwt te werden, om natticheyt ende schaede te verhoeden.

Aengaende het verder beleyt der saken in Percia, Suratt ende Mocha refe
reren ons tot de vorige ordre U. E. toegesonden, alleen sullen daerby voegen, 
dat wy tot Constantinopelen noch gansch geen reparatie over de schaede by 
Fodeli Basscha, ons in Mocha aengedaen, becomen en hebben, ende dat hem 
daertoe noch seer cleynne apparentie verthoont, soodat tijt ende gelegent- 
heyt uutgewacht sal moeten werden om dien handel te herstellen. Ondertus- 
schen werden wy by de vrienden van de Milde versocht aen U. E. te recom
manderen sijnne relacxatie, is ’t doenelijck. Indien den Raedt in Suratteenige 
besendingh anno 1627 nae Mocha gedaen heeft, soo willen wy vertrouwen, dat 
op U. E. ordre ende des Basschas toeseggingh de coopman de Milde met zijn 
jongen in vryheyt gestelt zullen wesen, ende indien het niet geschiet en sy, 
soo laett niet naer de saké op het gevoeghelijcxste te vervolgen, want de Milde 
daer al eenneh langen tijt gedetineert geweest is.

Voorders aengaende Arabien, Surat ende Percia gedragen wy ons aen 
voorige orders ende advysen, U. E. toegesonden, ende recommandeeren, dat 
ondersocht werde ofte de schenckagie niet minder en can gedaen werden 
als anno 1626 gedaen is, tot ’t gene noodigh is, ende sullen wy U. E. niet te 
nauw limiteren.

Van Coromandel sien wy wat retouren U. E. becomen hadden tot op het 
affscheyt van ’t schip Vianen. Item dat de Leeuwin ende Kemphaen op 2 No
vember anno 1627 aldaer noch niet en waeren gearriveert.

Wy sullen alles goets verhopen, ende verwachten of noch dit jaer eenigh 
retour van daer sullen becomen. ’t Gene aen capitael te weynich op de Cust 
is, nae den eysch, sullen U. E. by haer selven van Batavia suppleeren.

Van hier senden sooveel met dese scheepen tot incoop, als wy tot retour 
Nederlant noodigh hebben, Godt geve, alles behouden overcome. D’or-
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dre, die U. E. gegeven heeft, is goet, van dat de Leeuwinne over Batavia soude 
indien anno 1627 niet vroegh genoegh (nae apparentie) op de Custcomen, 
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Solpher sullen jaerlijcx nae de Cust senden; daertegens sullen U. E. de In-
daer versien laeten, sooveel doenelijcdische quartieren met de boscruyt van 

is, ende sullen niet ophouden betamelijcke quantiteyt noch jaerlijcx van hier 
te zenden, tot naerder bevindingh vant cruyt op de Cust.

D’ongelijcken ende schaden geleeden in Masulapatan, ende de overlast aen
dien, sullen wy aen U. E. stelde onse gedaen, mitsgaders de reparatie 

len als tijt ende gelegentheyt ’t zelve sal toelaeten.
Hiervoren heeft U. E. gesien den eysch voor Europa. Wy zullen hoopen, 

dat vermits het accoordt tusschen de drye Rijcken, den handel wat paisi- 
belder gedreven ende de geeyschte retouren wel vercregen sullen werden. 
Van den salpeter ende doecken ende lijnwaten seggen wy, als hiervoren op 
Surat gesecht werdt.

Op het doen der Engelsen in Armigon ende andere plaetsen, daer zy ons 
met contracten uytgeslooten hebben, sullen wy hier letten in d’aenstaende 
conferentie, die apparent met haer gehouden sal werden, gelijck wy hier
achter breeder sullen verhaelen. De Deennen zullen haer selffs genoechsaem 
consumeeren. U. E. connen haer van questie aldaer wachten, al ware het 
wat met ons ongelijck ende schade, opdat met pretentien tegens ons hare 
fortune niet en soecken te verbeteren, als d’andere vrienden doen. Onse ordre

van

van geene scheepen meer directelijck van de Cust herwaerts te laten comen 
sal U. E. achtervolgen, ten ware by de Seventhiene specialijck daerin gedis- 
penseert werde.

De eysch van peper begrooten wy alleen tot 60.000 sacken jaerlijcx. Dit 
sal U.E. soobegrypen, watwy daermede jaerlijcx ons hier connen behelpen, 
als’tcappitael niet toe en laett meerder (boven d’andere vereyschte vruchten 
ende coopmanschappen) aldaer te besteeden in den peper, want als den eysch 
van Moluques, AmbqinavJ3anda, Suratt, Persia, Coromandel ende China vol- 
daen can worden ende eenich capitael sal overschieten, oft dat oock U. E. 
genootsaeckt soude worden meer peper te coopen, om die niet te laten ver
vallen in andere handen, die hier nevens ons concureren, soo is het beter de 
quantiteyt van 60.000 sacken teexcederen ende, den eysch van India voldaen 
zijnde, het overschott herwaerts te zenden.

Insgelijcx eyschen wy 250.000 ® nagelen, indien ü. E. niet genootsaeckt
en werden meer te ontfangen, want in allen geval en diennen de nagelen in
geen vremden handen te comen ofte den ontfangh van dien aen d’ Indianen
geweygert te werden. ’tSal beter zijn dat het overschott wat op onse pack-
huysen hier blyven leggen in bewaringhe, dan dat die in quade handen vallen.

De mangelinge der gevangenen in Macauw ende Malacca, ’t rantsoen
Portu- d' overige Portugesen, ende het voorraedt van eenige, tegens het ongeluck, 
geezen.
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cruysen ende den vyandt overal, daer het mogelijck is, affbreuck gedaen 
werden. Biedt oock de goede handt 
ende voordeel tot den affbreuck van harezyde mede te doen, geencourageert 
werden.

In retour van Chineesche syde en eysschen wy voor Nederlant niet meer 
als wy in cappitael tot opcoop hiernevens senden, ende dat met die intentie 
ende voornemen, opdat door de winste van den binnenlantschen handel van 
Siam ende Teyouan op Japon een goet bequaem fonds ende cappitael voor 
China aengefockt magh werden, ten eynde dien handel bequamelijck 
genomen magh werden.

Wy bemercken uyt uwe brieven met Hollandia ende die van Vianen, hoe 
die comptoiren met een treffelijck kapitael begonnen versien te werden, ende 
hoe alles hem daer ende daeromtrent heeft gedragen, ende dat het meer aen 
geit als aen handel ende coopmanschappen heeft gemanqueert, daerinne wy 
by ons selven, ende de winste aldaer, met Godes hulpe, de remedie sullen 
bybrengen. Laet alles met China wyselijck dirigeren, wel letten op ’t mainte- 
nement ende bescherminge van onsen handel ende middelen op Tayouan, 
ende te conserveren de vrientschap met Japon. Wy hoopen, dat de besen- 
dingh derwaerts goede operatie gedaen ende dewaerheyt de imposture over
wonnen sal hebben; dat oock de vyandt omtrent Formosa, vermids de sterfte, 
niet en sal hebben gecontinueert, ende dat Tayouan weder met scheepen in 
tijts versien sal geworden zijn. Het waere een gewenschte saké, indien de 
Persische syde met proffijt in Japon aftreek can vinden, daervan U. E. ons 
met den eersten sal adviseeren.

de vrye luyden, opdat zy door winsteaen
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In Moluco sijn de saken in corten tijt in verscheyden formen verandert, 

gelijck als wy uyt het verhael by U. E. missive van 9 November anno 1627 
bemercken connen, ende alsoo door het overlyden des conincx Modofar 
ende d’aencompste van Hamsia de saken haer eens oft anders corts sullen 
vertonen, soo dient op de dangereuse conjoncture ten hoogsten gelett, om 
in alle geval sijn versett te hebben. Wy sien watte provisionele ordere U. E. 
daerinne heeft beginnen te stellen, ende dewijl na uyterlijeke apparentien, 
d’inclinatie van den nieuwen coningh ende der Ternatanen schijnt goet te 
willen wesen, soo dient met circumspectie deselve gemenageert ende geen- 
gageert te werden tegens de Spaignaert ende Tidorees, om alsoo ons wat 

te versekeren. Een gewapende vrede sal ons aldaer best dienen.
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't Vervoeren der nagelen in Amboina dient sooveel verhindert, als eenig- 

sints doenelijck is. Op Ceram moet het gedaen werden, eensdeels met goede 
ordre uyt Ternate, ende met vaertuygh van onser syde; maer op Hittoe en is 
de ontrouwe niet te lyden, daerinne connen U. E. (indien niet by vreedsaem
accoordt) by haer selven beter versien, gelegentheyt by de handt hebbende.
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Wy senden met alle vlooten (die ons bedunckens groot zijn) sooveel volck 
als becomen connen. Indien de luyden, wiens tijt omme is, conden beweeght 
werden, wat langer in India te blyven, wy meenen, dat daer by die quartieren 
mettertijt beter gepeupleert souden worden; redelijck tractementende goede 
bejegeninge can daerin veel doen. Indien het de Compagnie wat meer cost, 
’t zal in anderen dobbel weder incomen. Dit zeggen wy van de gemeene sol
daten ende seevarende volck, want van mindere officieren, die niet extraor- 
dinaris sijn, can Indien wel jaerlijcx wat ontlast werden. Met alle vlooten 
moeten wy doch U. E. telckens nieuwe senden, daeruyt de keuse genomen 
can worden, ende soodanige dienen mede met goede tractementen beweeght 
om in India wat lange te blyven. Geeft oock sooveel volck vrye, die haer ge- 
neeren connen, als den dienst deser Compagnie can lyden; van die zydecan 
oock wat aenwas comen.

U. E. hebben welgedaen, aen d’ingesetenen van Banda te laten genieten 
het soulaes, sooals wy ’t selve U. E. met ’t Wapen van Delff hadden geordon- 
neert, mitsgaders ’t gene U. E. in rijs daerby noch gedaen hebben. Item dat 
in den ontfangh der nooten de rompen mede aengenomen zijn ; maer dit alles 
verstaen wy genoech te wesen, sonder de nooten in prijs te rysen ofte conse
quentie te maken van dat de rompen altijt ontfangen souden werden. De 
quijtscheldingh der schulden in Moluques, Amboina ende Banda vinden wy 
oock van te dangereusen exempel ende consequentie; doet daerinne niets 
sonder ons expres consent.

Het ongemack, den Gouverneur van Banda Dr Pieter Vlack overgecomen, 
is groot, niet alleen voor sijn persoon, maer principalijck voor de Generale 
Compagnie, want het landt van hooffden ontbloot sijnde, soude by voorder 
desseingh der vyanden onsen staedt aldaer in groot gevaer ende perijckel 
connen gebracht geweest sijn. De voorslagen tot verlossingh van de Gouver
neur met sijn geselschap waren oock al op bedrogh gefondeert, soodat met 
groot geluck de vordere periculen verhoet ende de gevluchte weder becomen 
sijn. Willen hopen, dat met d’ordre daer provisionelijck gestelt, ende door 
U. E. derwaerts gesonden met het schip Zuyt Hollandl, alles in beter ver- 
sekertheyt ende goede stant in Banda gebracht sal sijn, ende by eenich mid
del de verlossingh van den Gouverneur ende sijn geselschap voor desen be
comen sal sijn; ende indien t selve voor den ontfangh van desen niet en ware 
geschiet, soo willen wy U. E. ’t selve in ernstige recommandatie geven, dat 
de verlossingh alnoch gedaen werde, by soodanige expedien ten als meteeren 
van den staet aldaer, ende volgens den artijckelbrieff ende U. E. instructien 
sijn medebrengende; niet twijffelende, off U. E. sullen voorts daer bybrengen 
alle vlijt, ernst ende neersticheyt, die U. E. eenighsints mogelijck sal sijn, 
daerop ons sullen verlaten.
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Let wel op onse voorstellinge van ,t volck te lichten uyt de eylanden Ron 
ende Rossingijn. Het groot eylant ende Poeloe Ay connen vruchten genoegh 
geven ende ’t volck dient soo niet verdeelt te werden. Let wel 
tiven ende intentie, die wy daertoe connen hebben.

Wy hoopen immers dat geene vruchten van Banda vervoert ofte ver- 
vreemt en worden in ander handen als deser Compagnie. Indien daerinne 
werde geexcedeert, laet het soo straffen, dat het exempel sy om andere te 
deterreeren. Daer wy het niet weeren connen, moet het geleden werden; 
maer in Banda niet.

Batavia’s progres ende aenwas in luyden ende neringe is ons lief te verstaen. 
Met dese vloote gaen wederom sooveel familien over, als in de schepen ne
vens ’t ander volck gebercht connen werden. Als de stadt aen de Westzyde 
mede gesloten zal zijn, sullen de luyden met wat meerder versekerheyt daer 
connen wonen ; maer de stads begrijp soo groot zijnde, dient mede gelet 
op haer besettinge, daertoe goede ordre behoort gestelt te worden. Soowel 
by een aensienelijck garnisoen, als dat de borgerie dient te werden gestelt in 
compaignien ende onder hooffden, onder dewelcke sy haer in tijt van noodt 
connen begeven. Het attentaet van die van Bantam hebben in ’t lange gele- 
sen uyt de brieven van Vinnen, ende alsoo ons dit leert hoe weynich wy 
op die van Bantam hebben te vertrouwen, item wat onse professe vrienden 
daerby doen, soo zullen U. E. wel doen ende altijt met goede wijsheyt ende 
circumspectie een oogh in ’tseyl houden. Aengaende het voorgenomen ver- 
treck van d’Engelsen naer Bantam is by ons niet te schryven anders als voor 
desen gedaen is, daernaer U. E. haer selven sullen reguleren. Den voet in dit 
stuck voorgenomen behaeght ons wel, ende sal U. E. daerby alsoo conti- 
nueren.
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fIn de differenten met d’Engelsen doen U. E. wijslijck haer soo te compor- 
teren, dat wy met goede acten ende bescheyden hare ongelijck zullen connen 
aenwysen. In toecomende sal daerinne voortgegaen moeten werden, opdat 
wy alles, wat seggen oft allegeren, bewysen mogen. Tusschen haer ende ons 
hier in Europa staet het invoegen alsvoren/De drye Suratsche scheepen syn# 

langen tijt gearresteert geweest onder pretecxt van groote preten-

Engel-
schen.

I;ê vr
nu eenen
tien op dese Compagnie, insonderheyt van de judicature in Amboina, tegens 
d’Engelsen gehouden. Eyndelingh is sooveele te wege gebracht, dat den Co- 
ninck aldaer te vree is geweest, de scheepen te ontslaen ende vry te laten 
vertrecken, mits dat hier te lande prompte justitie soude gedaen werden over 
de aengeclaegde rechters van Amboina, ende dat, soo haest de Suratsche 
scheepen hier te lande gearriveert sullen zijn, dese Compagnie sal zenden 
hare commissarisen ofte gedeputeerde, die handelen sullen over de differen
ten ende misverstanden, ontstaen tusschen de twee Compagnien, ende dit
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te vereffenen op het tractaet; maer hoewel dese belofte wegens dese staet al 
voldaen is in ’t begin van Julio voorleeden, soo en zijn deSuratschescheepen 
noch nietgecomen, op d’een off d’ander protecxt hare ontslaginge geretar- 
deertt werdende.

D’Engelsche scheepen van Suratt waren by ons Vianen op 25 graden be
jegent op 6 Augusto, ende die van 
souden, en verschynen noch niet; off dit wel de relaxatie onser Suratsche 
schepen retardeert, connen wy maer alleen gissen, ’t Schijnt wel d’Engelsche 
Compagnie t’eennemael hier in Europa sonder capitael is, soodat de middelen 
gebreken om by deselve Compagnie meer equipagien na India te doen. Daer- 
over hadden voorgenomen eene nieuwe Compagnie op te richten, by nieuwe 
inteyckeninge van capitaelen, maer naedat daertoe alles was gedaen wat 
doenlijck was, soo is daerin maar geteykent, door heel Engelandt, omtrent 
27.000 pondt steerlincx, ende de geprefigeerde tijt tot de vereyschte onder- 
teyckeninge is lange geexpireert. ’t Is daerom niet vreemt dat d’Engelsen 
aldaer veel vremdicheden by der hant nemen ende U. E. met veele moles- 
tatien ende protestatien bejegenen, want uyt den handel scheydende, zullen 
de reeckeninge soecken te saldeeren ende verbeteren met verscheyde questien 
endepretensien, diesydaernae tegens dese Compagnie hier in Europa sullen 
moveren ende soecken goet te maken met recht ofte onrecht.

D’ heere Jaques Specx gaet wederomme met dese vlootte als commandeur,

Batavia ofte Bantam voor haer comen■■
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Jacques om te becleeden in rangh ende order de plaets, die syne E. voordesen be- 
Specx. dient ende becleeddt heeft: dat is naest d’heer Generael. De goede diensten, 

die voordesen gedaen heeft ende alnoch verwachtende waeren, hebben ons 
beweeght om syne E. hiertoe te hebben versocht, ende hopen dat met U. E. 
te samen de saken aldaer sullen soo werden beleyt, dat daeruyt sal ontstaen 
eere ende reputatie voor ’t vaderlandt ende ’t gewenste proffijt voor de Gene- 
raele Oost-Indische Compagnie, tot bevorderingh van ’t welcke wy jaerlijcx 
sullen beschicken de nodige cappitaelen ende equipagien, sooveel als onsen 
standt alhier sal connen lyden, ende soo wy hopen tot uwe contentement. 

Naedat dese brieven dusverde geextendeert waren, sijn ten langen laesten 
Visnich* de diye Suratsche scheepen, in Engelant gearresteert geweest zijnde, hier te 

lsmc ' lande wel gearriveert, te weten, ultimo Septembris anno 1628, in Seelant: 
Orangieende Walcheren, ende den Gouden Leeuw in Texel, den lcn Octobris, 
soodat wy nu sullen gaen committeeren persoonen nae Engelant om de diffe- 
rentien tusschen de twee Compaignien onderlingh te examineeren ende te 
accomodeeren, is ’t doenlijck, dewyle de scheepen op die conditie gerelacxeert 
sijn. Aengaendede goederen, die zijn alle gelost, doch noch niet alle geopent. 
Het meeste quaet dat wy daeraen sien connen van buyten, is in de syde, die 

qualijck versien (alleen met een hembde bewaert) in de scheepen gepact
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ende geladen zijn, dat het schandelijck ende niet verantwoordelijck is by 
Visnich, die daerop beter hadde behooren te letten. Wy sullen in eene 
aparte memorie dese ende andere fauten ende gebreken aenwysen, ende be- 
geeren dat U. E. hierover sal doen de nodige reprimende naer Percia, opdat 
in toecomende de Compagnie’s goederen soo niet verlost ende verdorven 
worden.

Ende alsoo Huberto Visnich nu al eenen geruymmen tijt in Percia heeft 
geresideert, ende die plaetse wel by een ander dient becleedt, uyt verschey- 
den redenen, die wy daertoe hebben, soo is ons begeeren, dat U. E. denzelven 
Visnich sullen opontbieden by U. E. in Batavia op het bequaemst, sonder 
syne eere te quetsen, ende laet hem vandaer herwaerts comen metd’eerste 
scheepen. U. E. sal hierin soo voorsichtich ende metsoodanige circumspectie 
handelen, dat alles in Percia op het gevoeghlijcxste ende buyten schade van 
de Compagnie beleyt werde. Daertegens sullen U. E. de plaetsen van Percia 
weder versien van een vigelant, trouw man, hem op dien handel best ver- 
staende, die de oncosten van de huyshoudingh sooveele met goede mesnage 
vermindere, als nae zijn conditie doenelijck sal zijn; sullen U. E. hem oock 
verbieden wel scherpelijck geene ambassadeurs van Coningen herwaerts te 
laten comen, veel min by versoeck ofte andersints daertoe oorsake geven, 
maer alles vermyden ende excuseren op het facoenlijcxste. Item dat hy hem 
sal onthouden van alle perticulieren handel, maer getrouwelijck sijn zelven 
emploieeren, int geheel, tot nut ende voordeel van de Generale Compagnie 
alleen. Ende in sijnne instructie sullen U. E. hem expresselijck bevelen, dat 
hy met ons over Bagadett ende Allep ofte Constantinopelen sal hebben te 
correspondeeren, met goede geextendeerde brieven, alle in ’t breede ver
vattende daeraen ons gelegen is, ende dat soodanige brieven sal zenden ten 
minsten alle twee maenden eens, met het dobbel van de voorgaende. Item 
dat selffs sal staen ende bywesen in de visitatie ende ontfangh der goederen, 
soowel incomende als der syde, die wy daertegens ontfangen, sonder ’t zelve 
op andere te laten staen. Dat op de deughdelijcheyt ende gewichte van syde 
wel gelet werde, ende dat voor yder balens gewichte notitie sal maken in 
pampier, ende steken deselve in de balen onder het hembt. Item dat ’t selve 
gewichte op het hembt geteykent werde met de numero der bale, sooals deselve 
baele buyten op het scharpelier genombreert sal wesen.

Dat voorts hy in Gilangh ofte in Spahan, daer hy de syde ontfangen heeft, 
sal datelijck de balen doen bewaeren, binnen op het hembt met een wascleedt, 
ende dat wel dicht beset met cottoen ende boven over meteen charpelier met 
touwen vast bewonden, op vvelcke charpelier de bale genombreert sal staen, 
sooals binnen op het hembde geschiet is; ende van ider ende alle de balen sal 
hy maken, ende U. E. ende ons toezenden pertinente facture, met manniere
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•ende gewichte van yder, want ons sulcx hoognoodigh duneken om veele in- 
convenienten te vermyden; ende indien hy eenige balen onbewonden 
Gilangh ofte Spahan laet affeomen op Gamron, dat men hem ende zijn maent- 
gelden daervoor responsabel sal houden. Dit ende alles meer wat U. E. dien- 
stigh sullen vinden, begeeren wy aen den nieuwen resident in Persia voor 
instructie gegeven sal werden.

Wy hebben goetgevonden U. E. te verwittigen ende te belasten, hoe wy 
geresolveert zijn, alle gaende scheepen uyt Europa nae India voortaen over 
Batavia te laten passeeren, ende dat U E. vandaer Surat, Percia, Arabia ende 
de Gust van Coromandel met scheepen, volck ende cappitaelen sullen ver- 
sien, soowel voor Nederlandt, als tot retour van de Suyt; soodat naer desen 
(indien ’t schip de Galias ende ’t jacht Cleyn Davit san de Caep noch dese 
mael directelijck op Coromandel seylen sal, sooals nae tijtsgelegentheyt ge- 
ordonneert is) U. E. in toecomende in Batavia alles eerst hebben te verwach
ten. Insgelijcx vinden goet, dat alle retouren van Surat, Persia ende Coro
mandel voortaen nae Batavia gesonden, ende die voor Nederlantgeclestineert 
ofte bequaem sijn, van Batavia herwarts comen sullen in vlootte en compag
nie der generale retourscheepen, ende dit om vele redenen, die ons daertoe 
moveren. U. E. gelieve hiertoe overal de behoorlijeke ordre te stellen, ende 
dat de retouren van Percia, Surat ende Coromandel soo spoedigh werden ge- 
prepareerdt ende nae Batavia gesonden, dat de retouren daerdoor in ’t gene- 
rael niet en werden ge retardeert.

Het schip de Galias wordt geordonneert tot een retourschip voorde Camer 
tot Hoorn.

Verscheyden cameren dagen, dat volgens onse ordre, de scheeps- ende 
enlogfe- logiet)oecl<en niet en werden met alle vlootten overgesonden; insonderheyt 
boeken, dat van de Cust Coromandel, ’t sedert anno 1625 geene gesonden sijn, U. E. 

sullen daerover ordre stellen, dat dese dachten cesseren ende dat alle scheeps 
ende logieboeken uyt alle quartieren gesonden werden. Pertinentelijck 
den mede versocht de boecken der Weescamer tot Batavia.

Op de versterekinge ende versekeringe derselver stadt Batavia dienen U. 
E. mede met den eersten te letten op het serieuste, U. E. in bedeneken ge
vende, of niet het begrijp der stadt volgens het concept soo groot vallende, 
de besettinge seer beswaerlijck sal vallen voor het garnisoen ende burgerye, 
die nu in de stadt is.

De Chinesen ende vremde natiën en connen hierin niet vertrouwt werden, 
ende de Nederlandsche borgerye ende soldaten tot het garnisoen en dient 
niet teveel geverght; U. E. sullen alles wel ende wijslijck overleggen ende 
doen, dat sekerst ende oorboirst is.

Boven de voorige eysch van retouren sullen mede begeeren het navolgende;
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Opium een goet monster. In Percia is het beste te crygen. 
10 catti Japons thca, ende 20 catti Chinese tee.
Twee quarteelen mannekens-nootenmuschaeten.
Semen suiar ofte wormcruyt tot ƒ 5000 a ƒ 6000.
Pertye incoops geconfyte Chineese gengber.
Wy hebben voordesen geseyt, dat wy, by aparte memorie, U. E. sullen 

verwittigen aengaende de bevindingh der goederen, overgecomen met de
17.

Bevin
ding van
retouren. jongste scheepen; doch om alle versuymenis daerin te vermyden, vinden best 

geraeden, deselve memorie hier te insereren.
Met het schip Dordrecht sijn van Surat gecomen 661 fardelen indigo Ba- 

jana, wegende volgens facture netto 133.708-| <t£, ende hier te lande gewogen 
leveren maer uyt 116.962 dus compt op soo cleenen pertye indigo te cort 
16.746^ fê.

Dit en can niet wel hier te lande begrepen werden, want behalven de reeden, 
soo strijt het met alle vorige experientie, dat indigo op de helft nae quaelijc 
soodanige laccagie ofte indroginge geleden heeft.

Met den Gouden Leeuw ende Orangie sijn de syden van Percia in meesten 
deel in de simpele hembden gesonden, daervan wy de clachtegedaen hebben 
hiervoren, ende gelasten d’ordre, die in toecomende dienaengaende daer- 
inne gehouden sal moeten werden. Daerenboven sullen U. E. hierover repri- 
mendeeren die van Surat, dat sy het goedt, soo qualijck geconditïonneert 
uyt Percia comende, daer niet beter en hebben versorcht, ende dan eerst 
hebben laten herwaerts comen.

De sockels foelie werden in minder quantiteyt ende gewicht gerateert, nae 
advenant de geheele pertye, soo die in Banda gewogen hebben, sonder te 
weten wat yder sockel in minder pertye eygentlijck wegen, daerdoor veele 
abuysen connen werden verdonckert, ende de Compagnie hier te lande groote 
schade lijt; derhalven begeeren in toecomende, dat voortaen alle sockels in 
Banda sullen werden genombreert, ende dat binnen d’oren van ider sockel 
het pertinent gewichte van dien by biljet gevoecht sal werden, ende dat soo 
by alle sockels in mannier ende gewicht pertinente facture gemaeckt, ende 

toegesonden zal werden, om van yder pertye’tsekere gewichte te connen 
weten; de geheele pertye verdeelt werdende.

Gepekelde notenmuschaten sullen U. E. geene zenden.
Fijn porceleyn dient goede pertye gesonden dat met Hollandia is wel 

vercocht.
De Sinesche syden diennen voortaen in Tayouan gepackt in drooge leg

gers, ende niet in canasters, dewijl door de voorsz. canasters tusschen Tayou- 
han ende Batavia de schade veroorsaeckt werdt.

Alcativen niet meer te zenden vooreerst, tot naerder ordre,

ons
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Semianes, cehem, ambertins, spiconardi, mercksteenen vooreerst niet 
te senden; tot naerder ordre oock geen cassa Bengale.

Allerhande coleuren ende witte Chinese armosijnnen, sattijnnen, dam- 
fluweelen, die goetsijn, gelieven in groote quantiteyt te senden; dogh

meer

masten, 
geen swartte.

Voordesen is gerecommandeert, dat U.E. souden in India doen opsoecken 
Vogels en eenige rare, schone vogels, ofte andere gedierten, die aen Syne Furstelijcke 

herten Qenade mijn Heere den prjnce gepresenteert connen werden. Item laet over- 
eenige schoone gespickelde herten van beyde sexen, gelijck als voor

desen uyt India gesonden sijn. Syne Furstelijcke Genaede heeft die nament- 
lijck begeert; U. E. sullen dit met den eersten voldoen.

Tsedert hebben tydinge becomen, dat 
Vervolg Suydtooste winden voorby het Canael van Engelandt geset, ende in de haven 

genaemt Ventry, gelegen op de Westcuste van Yrlandt, gearriveert is, in ge
selschap van dryeEngelse Suratsescheepen, die Vianen aen de Caep bejegent 
heeft. Wy hebben ordre gestelt dat eenige oorlooghscheepen derwaerts sijn, 
omme ons schip te assisteeren ende nae dese landen te convoyeeren.

Is by de Seventhiene geordonneert, dat ydere Camer ’t volck van hare 
scheepen, soo daerop uytvaren, ofte comen over te gaen, sal betaelen by 
haerzelven; maer het volck, soo op de getimmerde ofte veroverde jachten in 
Indien compt te varen, alsmede ’t gene by haer daer in ’t landt werdt verdient, 
sal voortaen by de Camer tot Amsterdam alleen betaelt werden.

Omme alle onbehoorlijcke onachtsaemheyt te voorcomen, die in het con
serveren van des Compagnie’s goederen, soo genoemde, onderwegen in India, 
ende herwaerts comende, by de schippers werdt gepleeght, ende dat tot 
extraordinarische schade ende last van de Compagnie, soo heeft de vergade- 
ringhedaertegens geordonneert, dat voortaen alle schippers, gaende nae India, 
ende vandaer comende, als oock in India selffs, gehouden sullen wesen be- 
hoorlijcke cognossementen te teyckenen van alle scheepsgereedschappen 
ende vivres, die sy van de Compagnie, oft d’ overheyt aldaer, in hare schee
pen sijn ontfangende, ende dat in deselve forme ende manniere, als geschiet 
van de coopmanschappen, die haer medegegeven werden.

Alle stuerluyden gaende nae India, ofte vandaer herrewaerts kerende, 
sullen gelast weiden, arriveerende ter plaetse daer sy sijn gedestineert, haer 
caerthen ende seylsteennen over te leveren, ’t zy aen ons, ofte aen de over
heyt aldaer respectivelijck; ende om deselve daertoe beter te brengen 
sullen de voorschreve stuerluyden telkens op hare reeckeninge belast werden 
met de waerde der voorsz. caerten ende seylsteennen, daervan sy mede 
sullen werden gedechargeert als sy de voorschreve caerten ende seylsteenen 
gerestitueert zullen hebben,
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Hieinevens zenden weder een strengh cattoene gaern, overgecomen met 
het schip den Gouden Leeuw van Suratte, die ons in alles wel behaeght, 
in groote, lengte van strenghen ende andersints; uytgenomen alleen, dat 
die in ’t midden gecruyst ende vastgemaeckt is, daerdoor hier te lande 
onbequaem zijn omme aflf te winden; anders, als hetwaere effen ende 
sonder cruys tusschen inne, ende van dese dickte, ende niet grooter 
strengen, soude hier geheel aengenaem 
oock grooter vertier geven door het gemackelijck affwinden. Grover, noch 
dicker strengen souden hier niet gewilt werden, derhalven sullen U. E 
danige orde stellen, dat sy aldaer in Suratt op dit patroon (die cruyssingh 
alleen uytgenomen) de strenghen maken; daerby sal de Compagnie het 
meeste voordeel geschieden.

De heer Jaques Specx is tzedert getreeden in ’t bevoorderen van een houwe- 
lijck, waerdoor syne E. misschien (indien den wint haest goet wert) lichtelijck 
sal werden geretardeert, omme met dese scheepen van hier te scheyden. 
In alle geval heeft aengenomen, met de aenstaende scheepen, in November 
gedestineert, van hier te vertrecken.

In Amsterdam, desen 25 October, anno 1628. Uutten name van de Bewint- 
hebberen der Vereenichde Oost-Indische Compagnie, ter vergaderinge van 
de Seventhiene, U. E. vrunden, ende was onderteyckent: HlLLEBRANT 
SCHELLINGER, J. SCHOTTE, J. PORRENAER, ANDRIES RlJCKAERT, J. GERRITSZ.
Meerman, Pieter de Schilder, Pieter Courten, Leonardt Pietersz. 
Buscii, Jan Martensz. Meerens, Hans de Hase, Dirck Tholincx, Pieter 
YV. Proost.

soo

gans 
rouwe, 

van
ende in prijs meerder gelden;wesen

. soo-

11. — AMSTERDAM, 16 DEC. 1628.
(PER HOLLANBIA.)

Wy hebben nodigh geacht by desen aen U. E. noch te advyseren eenige din
gen, die in de generaele missive sijn vergeten, ende by ons naderhant gere- 
marqueert, die wy oordeelen tot dienste van de Generale Compagnie te sullen 
strecken, te weten: van het sapponhout, datredelijcke goede advanse voor
desen heeft gegeven, waervan wy jegenwoordigh geen in voorraed en hebben. 
Soo hebben goetgevonden U. E. by desen te recommandeeren, dat ons jaer- 
lijcx daervan magh toegesonden werden 2 oft 300.000 die wy 
dat alhier sullen connen vertiert en vercocht werden, te meer, alsoo het Far- 
nabouckhoudt hier noch tot hoogen pryse vercocht werdt, waerdoor het 
sapponhoudt te meer begeert is,

i.
Sappan-

houfc.

meennen
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Hiernevens gaet oock het dubbelt van sekere missive, die ons goet gedacht 
heeft over Aleppo naer Parcia aen den Directeur Huberto Visnich te schry ven. 
Uyt de opengaende copie sal U. E. connen sien den inhoudt derselver, die 
U. E. mede gelieve te examineren, ende de voorsz. beslooten missive van 
daer voorts met d’eerste gaende scheepen naer Persia te zenden, ende dien- 
volgende by U. E. mede aen denselven Visnich te schry ven, in conformite 
van onse gegeven ordre, waeraen ons vruntschap ende de Generaele Oost- 
Indische Compagnie dienst sal geschieden.

Den persoon van Francisco Pelsart, die voor desen met schip Dordrecht 
van Suratte is overgecomen, ende nu wederomme voor President opte leste 
uytgegane scheepen naer Indien, op het schip Batavia, is gegaen, denselven 
heeft aen ons versocht onse voorschryvingeaen U. E. endeRaeden van Indien, 
ende alsoo wy van syne vorige diensten heel goede rapporten hebben ge- 
hoort, soo willen wy U. E. by desen gerecommandeert hebben, sijn persoon 
in achtinge te nemen, ende op desselffs volgende diensten te letten, ende 
dienvolgende denselven Pelsart te advanseren tot zoodanige qualiteyten, als 
syne comportementen sullen meriteeren, waeraen ons vruntschap, ende de 
Generale Compaignie dienst sal geschieden.

Actum in Amsterdam, desen 16 December anno 1628. Uutten name van 
de Bewinthebberen der.Oost-Indische Compagnie t’ Amsterdam, U. E. vrun- 
den. Wasonderteekent: LouisDelabeeque, SlMON Jacobsz. SCHOONHOVEN, 
Pieter de Schilder, Andries Rijckaert, Cornelisde Vry, Aernolt 
SWEERS.

2.
Huberto
Visnich.

3.
Francisco
Pelsaert.

12. — AMSERDAM, 18 DEC. 1628.
(PER EOLLANDIA.)

Wy hebben niet connen laeten U. E. by desen te adviseeren, dat 
brenger deser, Jonas Aerdtsz., opnieuws hebben aengenomen 
nent te gaen naer Oost-Indien met ’t schip Hollandia\ soo hebben wy hem 
toegeseyt onse voorschryvinge ende recommandatie, ingevalle denselven 
al daer bequaem geoordeelt wert, omme in qualiteyt als predicant gebruyct 
te werden; soo een plaetse daertoe vacant mocht

wy
voor propo-

wesen, soo is ons meninge 
ende begeeren hem daertoe te advanseren. Ons sal daeraen vruntschap, ende 
Generaele Oost-Indische Compagnie dienst geschieden.

Actum in Amsterdam, desen 18 Desember, anno 1628. Uutten name van 
de Bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie tot Amsterdam, U. E. 
vrinden.*)

1) Onderteekening ontbreekt.
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13. AMSTERDAM, 18 DEC. 1628.
(PEE HOLLANDIA).

Wij hebben niet connen naerlaten U. E. indachtigh te maken, dat by brie
ven van de vergaderinge van de Seventhiene, in dato 15 April anno 1626, 
aen den heere Gouverneur ende Raeden van Indien is geschreven ende in 
speciale last gegeven seekere ordre op ’t gouverne 
hoe d’ heere Generael in Batavia altijts by en omtrent hem soude versien 
blyven, ten minsten met vier permanente Raeden van Indien, ende andere 
vier geemployeert souden werden tot directie 
nemen ten, als/de Moluccos, Amboina^Banda, Teyowan en Paliacatte. Item 
hoe deselve alle drye jaeren, niet tevens, maer op verscheyden tyden souden 
verlost werden, ende haer by den heere Generael in Batavia wederomme 
vervoeghen.

By voorsz. missive was mede ordre, ende eenne speciale instructie ge
geven, voor twee commissarissen tot de jaerlijcxe visite van des Compagnie’s 
gouvernementen, casteelen, comptoiren en residentien over gansch India.

Item eene serieuse renovatie gedaen tot redres van alle excessien, by 
verscheyden missiven aengewesen, ende insonderheyt tegens perticulieren 
handel; dengenen welcke by eede alleen ten dienste van de Compagnie ver
plicht sijn ende niet voor haer selven off andere.

Wat op d’een en d’ander van tijt tot tijt geeffectueert sy, sullen wy gaerne 
verstaen; U. E. recommandeerende haere sorghvuldicheyden soo doch aen te 
wenden, ten eynde de goede intentie van de Compaignie ende haeren meesten 
dienst altijts magh werden geavancheert, sooveel in U. E. vermogen werdt, 
gelijck wy U. E. sijn toevertrouwende ende ons vastelijck daerop verlatende.

By behouden overcompste van de twee jongste equipagien nae Indien, 
namentlijck Blocx ende de heer Specx vlooten, ende by degene welcke noch 
met Godes hulpe successive volgen sullen, hoopen wy, datlndien eensbuyten

l.
Eaden 

van Indië.

Indien, namentlijckvan

de importantste gouver-van
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-Ontdek

kingen 
benoor

den China gebreck van goede scheepen en bequame jachten sal gestelt werden; daer- 
en bezui-
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heeft ons goetgedacht U. E. by desen te renoveren de ordre voordesenden
Java.

om me
gegeven, ende ten deele by U. E. geintendeert, maer door voorgevallen im
pedimenten achtergebleven, namentlijck op d’ondeckinge van de Noordt- 
custen van China ende Tartarien, item ’t landt ten suyden Java gelegen; dat
d’eenne ende d’ander magh gevoordert ende ondersocht werden, soo haest 
sulcx, sonder vercortinge van wightiger employ, geschieden can, alsoo wel
licht by ondeckinge van gemelte gelegentheyden, de Compagnie eenen seer 
goeden dienst soudt connen geschieden, off tenminsten bericht werden, off 
daerin voor haer yets te doen sy off niet.
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Alsoo de heer Specx met eene reedelijcke groote familie sich derwaerts is 
Jacque» transportteerende, hebben wy niet connen naerlaten U. E. synentwegen te

8.

recommandeeren behoorlijcke ordre te willen stellen, teneynde syne E. 
sijn ommeslagh, en nae des Compaignies gelegentheyt aldaer, met een goet 
logiement binnen 't Casteel magh werden geaccommodeert.

Verders dient, dat wy hier niet en hebben bevonden in ’t lossen van ’t schip 
Dordrecht de sack met marcksteennen, die in de facture van ditto schip sijn

naer

4.
Varia.

gementioneert; U. E. gelieve daerop te doen informeeren, om te mogen weten 
waer deselve sijn achtergebleven.
Willen U. E. by desen mede gerecommandeert hebben, soodanige ordre 

gelieve te geven, dat magh gelet werden geen Guinees lijnwaet van Corman- 
del te laeten coopen, noch herrewaerts te doen senden, dan de ordinare 
breede soorte; want men heeft bevonden, datter onder andere meermaelen 
sijn overgesonden deselve soortte van lywaeten, die omtrent van een elle 
smalder sijn, dewelcke, neffens d’ andere, niet connen vercocht werden; be- 
halven dat en is ’t smal soo dienstigh hier in ’t landt niet.

Gheen ongeraffineerden salpeter te zenden, soo daer gerafineerden te be- 
comen is, want dient geconsidereert, dat den ongeraffineerden hier ordinarie 
maer 60 a 65 S per cento en respondeert; dat men al dat ondergewicht voor 
niet ende tevergeeffs in de scheepen laedt; dat de embelagie, arbeytsloonnen 
ende andere oncosten, daarop te vallen, sooveel op het slecht goet verswae- 
ren, dat men den ongeraffineerden salpeter niet veel hoger o ff beter als halff 
geit magh rekenen.

Het Engelsche schip den Mourits, dat van Batavia was gecomen voor 
d’Engelsche Compaignie, is door storm ende onweer, naerdat het al onder 
Engelandt was gecomen, van sijn anckers geraect, en alhier onder ons landt 
gedreven ende omtrent ’t Vlie gebleven; ’t meeste volck daervan verdronc- 
ken ende seer weynich goederen gesalveert; ’t selve diene voor advijs.

Neffens desen gaet copie van seeker contract, dat by de laetste vergade- 
ringe van de Seventhiene is ingegaen met eenen Gasper Boudaen, juwelier, 
ten aensien van een costelijck juweel, soo Boudaen seyt, daervan de Seven
thiene, noch yemandt van de Compagnie anders, hebben gesien alshetpour- 
traict, ’t welck den voorschreven Boudaen heeft medegegeven naer Oost-In- 

dien aen Sr Francisco Pelsaert, die met de vorige vloote als President in 
laeste van October is uytgeseylt naer Indien, omme ’t voorschreve juweel tot 
meesten proffijt van den gemelten Boudaen in Indien te vercopen, van welck 
provenu de Compagnie sal genieten 28 ten hondert. Voor de penninghen 
daervan procederende, sullen aen ’t comptoir van Indien betaelt werden, 
welcke penningen, op ’t eerste advijs van Indien, hier wederomme sullen vol- 
(Jaen werden aen den voorschreven Gasper Boudaen, met adv^nse van 8 ten

U
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5.
Jasper

Boudaen.
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hondert voor proffijt van de wissel; ons verders reffererende aen ’t voor
schreven contract, omme daerop mede soodanighe ordre te willen geven, als 
den inhouden van dien is medebrengende.

Actum in Amsterdam, desen 18 Desember, anno 1628. Uyt ten name van de 
Bewinthebberen der Öost-Indische Compagnie te Amsterdam, U. E. vrunden. 
Was onderteyckent: HlLLEBRANT SCHELLINGER, SlMON JACOBSZ. SCHOON
HOVEN Andries Rijckaert, Hendric Brouwer, Pieter de Schilder, Ja- 
cob Bicker, Cornelis de Vry, Arent Sweers, Hans van Loon, Pieter 
de Carpentier.

14. — AMSTERDAM, 22 DEC. 1628.
(PER HOLLANDIA.)

By desen werden U. E. toegesonden dubbelt van de cognossementen van 
de ladinge van ’t schip Dordrecht, alsmede copie van de missive, die by ons 
sijn gesonden met schip Galias en CleenDavid naer de custe van Cormandel, 
tot den inhouden derselver ons gedragen.

Verders sal desen dienen omme U. E. te doen verstaen het ongemack, dat 
ons schip ’s Gravenhage is in see overgecomen, 3 ofte 4 dagen naedat het 
neffens d’ander schepen, onder het gebiet van den E. Francisco Pelsaert, was 
uytgelopen; ’t selve schip door storm ende oock door sijn ranckheyt op een 
banck is geraeckt ende eyndelingh, Godt loff, daer affgeraeckt is jëh in ’t gat 

der Veere masteloos, en oock heel reddeloos, ingecomen, soodat heel

✓

:

van
leek was geworden; waerover raedtsaem gevonden is, ’t voorsz. schip geheel 
te doen ontlossen en te doen brengen in de dogge tot Middelborch,, omme 
aldaer te doen vertimmeren, waerover ’t selve niet voor het voorjaer, in
April, sal connen gereet vallen. De comptanten daeruyt hebben doen lichten 
en in ’t schip Hollandia nu 
comen; ’t selve U. E. sal dienen voor advijs.

Actum in Amsterdam, desen 22 December, anno 1628. Uutten name 
de Bewinthebbers der Oost-Indische Compagnie t’Amsterdam, U. E.

senden, omme te spoediger in Indien te mogen

van 
vrunden 1).

l) Onderteekening ontbreekt.
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15. — AMSTERDAM, 2 JAN. 1629.
(PEE, ROLLAND IA.)

830

Wy hebben niet connen naelaten U. E. by desen te adviseren ’t gene hier 
hebben verstaen, dat uyt Portugael wert geadviseert, dat den handel van Por- 
tugaels India sal getrocken werden in een generael octroy, ende dat alreets 

Compagnie daerop in Portugael is geformeert, die, soo men voorgeeft, 
treffelijck cappitael sullen byeenbrengen, van omtrent de vierhondert 

tonnen gouts, ende dat jegenwoordich aldaer gereet gemaeckt werden ses 
caraquen ende drie gaillioenen, die tegens demaent Martio toecomende naer 
Oost-Indien sullen gaen, soodat wy ons vastelijck inbeelden, de voorsz. Com
pagnie van jaer totjaer successivelijeken groote equipagien sullen doen, omme 
onse Compagnie ende andere, daer traffiquerende, alle af breuck te doen, waer- 
tegens van onser syde alle mogelijeke sorge dient gedragen, tot voorcominge 
van alle periculen ende swaricheden, die daeruyt souden mogen resulteren.

Soo ist, dat wy U. E. by desen willen op ’t hoochste gerecommandeert 
hebben, opte voorsz. saké serieuselijeken te willen letten, ende alomme soo- 
danige ordere te doen stellen, dat wy van alle swaricheden mogen bevrijt 
blyven, waertoe ons sullen verlaten.

In Amsterdam, den 2en Januari, anno 1629. Uyt den name van de Bewint- 
hebberen der Oost-Indische Compagnie t’Amsterdam, U. E. vrunden. Was 
onderteyckent: DELABEQUE, SCHOONHOVEN, SCHILDER, Roch.

een
een
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8 16. _ XVII, 21 MAART 1629.
(PEE GOUDEN LEEUW.)

■■\
i

Hiernevens gaen copie van de brieven, gesonden met de retourschepen 
Batavia, Dort ende de Gailliasse, met het oorlooghschip Blieven, de fluyten 
Assendelft ende Sardam ende het jacht Cleenen Davidt, alle onder het 
mandement van de E. Fran^ois Pelsaert, ende gedestineert naer Batavia; 
uutgesondert de Galiasse ende den Davidt naer de cust Cormandel, cïato 25 
October 1628.

Copie van welcke brieven oock gesonden sijn mette vloote van heere Jaques 
Specx, Raet van Indien, Commandeur etc., bestaende in de schepen ende 
jachten als volcht: Hollandia,, Frederick Henrick, ’t Wapen van Delft, Der 
Goes, Oost- ende Wessanen, Soutelande, de Salmy Beets ende Broeckerhaven, 
daermede sijn beantwoordt de brieven, overgecomen mette Gouverneur
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Generael Pieter de Carpentier ende ’t schip Vianen van dato den 6en Januario 
1628, geamplieert den 13 dito. Het schip Vianen is den 8 November in 
Goeree wel gearriveert, naerdat hetselve omtrent negen weecken in Ieriandt 
hadde gelegen. De goederen hebben redelijck geconditioneert ontfangen, 
uutgesondert, dat se, passerende de Straete vanJBaly, ende gecomen sijnde 
aen ’t Zuyderlandt, aen de grondt, omme daer aff te comen, schip ende 
goet te salveren, hebben moeten werpen 8 a 10 last peper ende merckelijcke 
perthye coper, sooals by uytleveringe van deselve spetien hiernaer sal be
vonden worden.

Met alle welcke voorsz. schepen, fluyten ende jachten de Compagnie haer 
ten hoogsten heeft geevertueert, U. E. toe te senden groote ende mercke
lijcke capitalen, coopmanschappen, provisien ende andere behoeften, vol
gens de cognoissement ende facturen, mette selve gesonden; sulcx dat wy 
verhoopen, dat Indien alomme, in alle quartieren, door U. E. ende de Raeden 
van Indien goet beleyt ende directie, sullen in beter posturen connen ge- 
brocht worden, ende dat wy daeruut sullen hebben te verwachten treffelijcke 
retouren, tot ontlastinge ende soulagiement van des Compagnie’s sware be- 
lastinge.

Tsedert naer rype overlegh van de brieven, met Vianen overgecomen, is 
goetgevonden met comunicatie van de respective cameren, noch toe te mae- 
cken, ten aensien van de necessiteit ende noot van Indien, de schepen Gouden 
Leeuiv, Walcheren, Vianen ende ’s Gravenhage, welcke voordesen onder de 
vloote van den Sr. Francois Pelsaert was uytgeloopen ende reddeloos weder- 
omme in Seelandt ingecomen, hebbende gestooten op de steenbanck van 
Walcheren ende sijn mast verlooren, waerdoor het geheel heeft moeten ont
lost worden, alsoo ’t innavigabel geoordeelt wierdt, ende van nieuws hertim- 
mert ende bequaem gemaeckt, omme met de drie voorgemelte schepen te 
connen gaen, welcke schepen nu gereet souden liggen, ten waere den laten 
vorst ons sulcx beleth hadde, doch hopende, [dejselve noch voor halff April
in zee te brengen, soo den windt dienen wil.

Mette voorgemelde schepen heeft de vergaderinge van de Seventhiene 
goetgevonden, omme den eysch van Indien noch beter te versien ende te 
seconderen, sooveele volck, vivres ende behoeften U. E. toe te senden, als 
in deselve heeft connen geladen worden, mitsgaders noch in contanten de 
somma van ƒ 240.000 verdeelt, in ider schip drie kisten met realen van achten, 
welcke voorsz. extraordinaris equipage, sendinge van contanten ende andere 
behouften wy niet geineent en hadden op dit voorjaar te senden; dan in- 
siende den noodt ende gelegentheyt van den standt van Indien, ende in son- 
derheyt van Batavia ende Custe van China, volgens U. E. voorsz. missive, 
hebben ons daerover geevertueert, noch de voorsz. vier schepen ende con-
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tanten toe te senden, ten eynde U. E. alle plaetsen van Indien volcomentlijck 
connen provideren, ende met volck besetten.

Het zeevarende volck van deese vloote, ende die hiernaermaels noch sullen 
gesonden worden, hebben wy expres aengenomen ende in den artijckelbrief 
doen insereren, dat se een tijt van vier jaren in de Indien de Compagnie dienst 
moeten doen, het gaen ende comen daerinne niet begrepen.

Wy hebben bevonden, dat mette vloote van den gewesen heer Gouverneur 
Repatri- Generael Pieter de Carpentier veel persoonen haer hebben versteecken, 
Compag- eenige daervan haren tijt uytgedient hebbende, ende andere vóór de expiratie 

haeren verbonden tijt; oock eenige metteEngelscheschepen van Suratte

?
2.I

i
S nie’8

dienaren. van
sijn overgecomen, welck alles tot groot nadeel ende verswackinge van des 
Compagnies gelegentheyt in de Indies is streckende, ende groote perijckelen 

de voyagie; terwyle de schepen voor sulcke persoonen, in de schepen 
versteecken geweest sijnde, niet worden geprovideert. Omme alle ’t welcke 
in toecomende voor te comen, is by de Seventhiene dese naervolgende ordre 
daerop beraempt ende geresolveert, in den artijckelbrieff uyttedrucken, als
mede in de gedructe extracten des artijckelbriefs te insereren, waervan wy 
U. E. eenige derselver gedruckte exemplaren sijn toesendende, omme mede 
aldaer, ter gewoon el ij cker plaetse, te doen affigeren, teneynde een ider daerby 
mach gewaerschoudt sijn, waernaer dat sy hun diesaengaende sullen hebben 
te reguleren. Eerstelijck ten aensien van de persoonen, die haren tijt niet 
uytgedient en hebben, ende buyten consent, sonder op de rolle te staen, over- 
comen, sullen verbeuren alle haer maentgelden, geene uytgesondert, als oock 
die met schepen van andere natiën, buyten de Vereenichde Oost-Indische 
Compagnie overcomen, ’t sy off deselve haren verbonden tijt geexpireert sy, 
ofte niet, van gelijcken verbeuren sullen alle hare verdiende maentgelden, 
ende dat men tegens dengenen, die met andere schepen buyten des Com
pagnies schepen sullen overcomen, sal doen procederen volgens de placca- 
ten daerop geemaneert.

i
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,i Voorders wat belanght de persoonen, die haeren verbonden tijt ten vollen 
hebben uytgedient, ende tot continuatie niet en connen werden bewogen, 
ende haer daerover, buyten consent, in de schepen van de Compagnie ver
steecken, is verstaen, dat deselve sullen verbeuren hare maentgelden, die se 
op de t’huysreyse souden menen

t

te verdienen, ende dienvolgens de commi- 
sen ofte overicheden van de schepen te gelasten, alle soodanige persoonen, 
alsmede de vorengemelte, in geenderley maenieren te crediteren in ’tcoopen 
van de goederen. Oversulcx, omme alle rechtmatige dachten te prevenieren, 
sullen U. E. licentieren

;

sooveel als sonder merckelijcken ondienst 
van de Compagnie sal connen geschieden, d’onbewegelijcxste, ten 
van den geexpireerden tijt, altijt prefererende. Wy verstaen dat soodanige

voor
aensien
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persoonen. die haren tijt geexpireert sijn, van den equipagemeester aldaer, 
in ’t versoecken van haere licentie, seer onvriendelijck werden bejegent, in 
plaetse, dat men alsulcke persoonen behoorde te bewegen tot continuatie 
van voorderen dienst; soo gelasten wy, dat U. E. ende de Raden van Indien 
aldaer soodanige ordre stellen, omme ’t selve voor te comen, als U. E. tot 
den dienst der Compagnie, ende contentement van ’t volck, sult bevinden te 
behooren, alsoo de Compagnie aen de continuatie van dien ten hooghsten 
gelegen is.

Wy hebben niet connen naerlaten U. E. ende de Raden van Indien ander- 
hiïdèf mael op ernste te bevelen, dat in alle plaetsen ende comptoiren, ende in- 

sonderheyt op de schepen aldaer, mochte werden ordre gestelt, dat deselve 
boecken van ’t volck beter als voordesen mochten weiden gehouden; ten 
aensien van de groote dachten, die wy dagelijcx hooren van de weduwen 
ende weesen, wiens mans ende kinderen, ofte vrunden, in den dienst van de 
Compagnie overleden sijn, ende op verscheyden schepen ende te lande heb
ben gedient, welcke wy bevinden meest by te comen door de slofficheyt der 
persoonen, die het houden der boecken wert vertrouwt, ende onse ordre oft 
niet verstaen, ofte verstaende, door onachtsaemheyt niet naersien, waerdoor 
compt, dat de faulten in de reeckeninge worden gecommitteert, ende deselve, 
soo wy sijn ordinerende, niet van d’een schip op d’ander worden overgedra
gen, omme alsoo telckens, sonder nochtans in credit, als alleen per memorie 
te stellen, uyttetrecken, waerdoor, by verlies van schepen ofte boecken, altijt 
de luyden souden connen contentement doen, ende de groote dachten van 
onse halse weren; ende soude daerby seernoodich dienen onderhouden onse 
ordre van te noteren op alle schips- als lantsboecken den tijt wanneer, ende 
waer, de persoonen sijn gebleven, als deselve werden verandert van schepen 
ofte plaetsen, waerinne wy sulcken verloop bespeuren, dat heele boecken be
vinden soo gehouden, dat aen niemanden, soo wanneer deselve mette sche
pen overcomen, connen openinge doen, waer de persoonen sijn gebleven, dat 
qualijck tegens de luyden connen excuseren ende ons alsoo veel opspraecke 
maeckt; hebben oversulcx in de vergaderinge van de Seventhiene goetge- 
vonden, omme alle confusie ende disorder te voorcomen, de commiesen ende 
alle andere, die het houden der boecken wordt vertrouwt, op te leggen voor 
de faulten, die sy in sulcken gevalle van 't houden der boecken, rekeningen 
ende de behoorlijcke annottatie committeren, een boete van twee maenden 
gagie, ende sal ’t selve in den artijckelbrief worden geïnsereert, opdat 
ider hem mach wachten sulck werck by de handt te nemen, die decapaciteyt 
niet en heeft. U. E. sal wel doen, dat overal versorght worde gene personen 
daertoe werden gebruyckt, [dan] die te
houden preuve hebben gegeven; twijffelen niet of ’t selve sal veele van dese
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dachten, die meest van arme luyden compt, daer men voor gehouden is sorge 
te dragen in ’t gene gerechticht sijn, wechnemen.

Wy sien oock, dat voor den Secretaris van Batavia verscheyde transpoorten 
aen ’t naer huys comende volck geschieden, wegen de maentgelden van 
persoonen, die noch in ’t landt sijn gehouden te blyven, welck wy oordelen 
saecke van quade consequentie te sijn, ende directelijck tegens den artijckel- 
brief sijn strydende; oock te beduchten is (alsoo sulcke persoonen aldaer 
connen vry worden) hare getransporteerde gagie wel andermael 
ontfangen, ende alsoo tweemael door de Compagnie betaelt worden; boven 
dat noch te considereren staet, dat alsulcke transportanten (die ’t geit haest 
quijt maken) haer lichtelijck tot onbehoorlijckheyt begeven, ’tsy met by den 
vyandt, oft andere beveinsde vrienden te loopen, tot grooten ondienst 
de Compagnie. Soo souden wy goetvinden U. E. ende Raeden van Indien 
aldaer ordineerden, dat geene transporten van maentgelden en geschieden, 
ofte ’tselve ware eerst, voor die U. E. sullen goetvinden, daertoe te ordon
neren, geventileert, omme alles wel geexamineert, met ordre, ende goede 
notitie daervan gehouden sijnde, sulcx daerinne te doen, als tot den meesten 
dienst van de Compagnie sal bevonden worden te behooren. Ende sullen 
naer desen geen transportten, van daer comende, by ons werden voor goet 
gekent, dan die met seecker clausulen sijn geamplieert, daerby ons blijcke 
’tselve met kennisse van U. E. is geschiet. Ende sal jegens andere perticuliere 
transportten gehandelt worden, sooals naer constitutie van saken in den 
artijckelbrief bevonden sal werden te behooren.

Wy hebben goetgevonden, U. E. toe te senden concept van den eedt, die 
wy verstaen, dat men de Raeden van Indien, soo ordinaris als extraordinaris, 
vice-gouverneurs ende directeurs in Indien sal doen renouveren ende pres
teren; ende sullen naer desen alle soodanige officieren, op haer 
alhier, denselven eedt doen affnemen, die wy verstaen, oock aldaer gearri- 
veert sijnde, denselven eedt sullen vernieuwen.

D’heer Generael Coen, die voor sijn spoedich vertreck geen gelegentheyt 
heeft gehad den eedt, daervan ’t formulier hiernevens is gaende, te doen, 
wort verstaen denselven eedt mede afgenomen sal worden by de 
Raeden van Indien.

Ende alsoo wy U. E. mette voorgaende vlooten, alsmede met dese schepen 
KChinTn he^ben foegesonden, ende nu senden, merckelijcke ende extraordinary

tanten, coopmanschappen, vivres ende andre provisien, tot groote belastinge 
van de Vereenichde Compagnie, soo willen wy U. E. ende de Raeden 
Indien op het hooghste gerecommandeert hebben, ons wederomme toe te 
senden soodanige treffelijcke retouren, als by onse voorige missiven iterati- 
velijcken sijn versocht, omme door deselve (met lieff overcomende) de ge-
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melte Compagnie te mogen dechergeren van hare extraordinarie belastingen, 
ende de gemeene perticipanten daermede ten deele te mogen soulageren.

Wy vertrouwen, dat U. E., soo wanneer de treffelijcke vlooten van schepen 
ende jachten soo onder Commandeur Block Martsz., Francois Pelsaert, d’heer 
Jacques Specx, uytgesonden ende die nu gereet leggen, aldaer met lieff sullen 
gearriveert sijn, soodanige ordre sullen stellen, dat de custe van China 
de rovers tegenwoordich belemmert, wederomme sullen suyver gemaeckt 
worden, met soodanige schepen ende jachten, als op de voorsz. custe sullen 
connen gebruyckt werden, waerdoor wy verhopen te capteren de gunste van 
den Coninck van China, dat ons daerdeur den vryenhandel op de voorsz. cust 
ten vollen sal ingeruympt worden, ende dat de Compagnie daerdeur mercke- 
lijcken dienst sal connen geschieden. Recommanderen U. E. ’t beste van dese 
saecke t’overleggen ende daerinne [te] doen, sooveel als de gelegentheyt van 
de Compagnie daerinne sal connen lyden.

Wy sijn oock van meninge U. E. tegens de maenden van September ende 
December toecomende toe te senden een treffelijcke vloote van 11 schepen 
ende jachten, te weten: 4 treffelijcke groote nieuwe retourschepen, item 
noch 3 treffelijcke groote nieuwe oorlooghschepen, die mede in tyde van 
gebreck voor retourschepen sullen connen gebruyckt worden, met welcke 
voorsz. schepen ende jachten wy U. E. meenen toe te senden sooveele volcx, 
vyvres ende provisien, als deselve bequaemelijck sullen connen overbrengen, 
met soodanige contanten, als de gelegentheyt van de Compagnie eenichsints 
sal connen lyden, ende de advysen uyt Indien verwachtende, ons naerder 
bericht sullen connen geven. Voor dese is U. E. by de Camer Amsterdam 
gerecommandeert ons jaerlijcx toe te senden 2 ofte 300.000 W saponhout; 
hebben goetgevonden U. E. ’t selve iterativelijcken te vermaenen, datsulcx 
mach naergecomen werden, alsoo ’t selve voor ballast in de schepen can ver
deelt ende overgebracht worden, ende dat men in de fauten van dien peper 

storten, omme de ledige plaetsen daermede te vervullen.
Wy hebben niet connen laten U. E. by desen mede te adviseren, dateenige 

gecommitteerde uytte respective Cameren sijn gegaen naer Engelandt, om- 
de diffirentien tusschen de Engelse ende dese Compagnie te beslichten,

Amsterdam: d’heer Pieter de Carpentier, uyt
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de Camer van Seelandt: Sr. Hans de Haese, ende uyt de Camer van Hoorn: 
d' heer Borgemeester Jan Martensz. Merens; daerbenevens eenen advocae£

waren. Het succesr
welcke voorgemelte persoonen in Engelandt gearriveert 
van de voorsz. handelinge sal U. E. tijt tot tijt, by commoditeyt van 
schepen, geadviseert worden. Met dese gereetleggende vier schepen sullen 
U. E. toegesonden worden seeckere goude juwelen, voor coopmanschap 
in Agra, ten behoeve van den Grooten Mongol ofte andere groote van dien
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lande, met advijs van Sr. Fransisco Pelsaert ende d’heere Jaques Specx, 
die wy meenen, ende sy oordeelen, aldaer met goede advance van 60 a 70

vercocht worden, welcke wy U. E. recommanderenpercento sullen connen 
mette eerste ende beste commoditeyt voorts te senden, ende by schryvens te 

, daermede den meesten dienst van de Compagnie te bevoorderen. 
Wy bevinden jaerlijcx met overcomste van de schepen, dat veele pers 

overbrengen veel juwelen ende andere costelijckheyden, tot groote nadeel 
de Compagnie, alsmede veele calomnien ende dachten by veele daer- 
gedaen worden. Willen oversulcx U. E. gerecommandeert hebben, in

vermaenen
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’t inbarkeeren van soodanige persoonen scherpe toesicht te doen nemen, dat 
sulcx, sooveel doenlijck is, mach voorgecomen werden, waeraen de Compag
nie dienst sal geschieden.

Willen U. E. mede by desen wel vermaent hebben, ingevalle eenige van de 
respective Cameren in ’t particulier aen U. E. ende de Raeden van Indien 
schryven van eenige saecken, die dierecktelijcken sijn strydende tegens den 
inhouden van de brieven, by devergaderinge van de Seventhiene geschreven, 
deselve in geen achtinge te nemen, alsoo wy oordeelen, de Generale Com
pagnie daerdeur grooten ondienst can geschieden.

Voorders hebben goetgevonden U. E. te doen gedencken, dat op het in-
coopen van den indigo, soo op deCust van Suratte, alsCormandel, soodanige 
ordre mach gegeven worden, dat sy aldaer scherpelijck willen letten, wat 
soorte van indigo de Engelsen sijn copende, ende soodanige soorten, daer 
de Engelsen meest aff coopen, voor onse Compagnie daervan te minder te 
coopen, ende daer sy minst ofte weynich van coopen, voor ons sooveel te 
meerder daervan te willen coopen, ’t sy van indigo Lauro ofte Cerques, omme 
alsoo te beter vertieringe voor dese Compagnie te mogen maecken.

Wy hebben niet connen laten U. E. te vermanen dat mette laeste schepen 
Suratte: Gouden Leeuw, Walcheren ende Oratigie, eenige fardeelen indigo
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gevult met bedorven buspoeder, het andere met vuyllichey t ende bedor
ven gommelacka in plaetse van indigo; voorts noch in Zeelandt een fardeel 
Lauro, gevult met aerde. Ende alsoo gelijcke valsheden meer souden connen 
gepleeght worden, soo hebben wy goetgevonden U. E. te recommanderen, 
soodanige ordre aen onse commiesen aldaer te willen geven, dat voortaen, in 
’t incoopen ende ontfangen van den indigo, ende alle andere waeren, vandaer 
comende, scherpelijck werde geleth ende toegesien, dat wy voortaen daerin 
niet meer bedrogen worden, met soodanige penen daerop te stellen tegens 
dengenen, die door negligentie, als anders, hun laten bedriegen, als U. E. 
ende de Raeden van Indien sullen geraeden vinden, tot meesten dienst 
de Compagnie te behooren.
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Grooten ondienst ende merckelijcke schaede heeft de Compagnie op de Per- 
siaensche zyde tot noch toe, ende insonderheyt op de jongste overgecomen 
mette schepen Goudeji Leeuw, Walcheren, Orangie ende Dordrecht, geleden, 
ende dat principaelijck door quade toesicht in ’t packen derselver, sijnde soo 
sober ende qualijck bewaert geweest, dat niet alleen alle natticheyt van
boven ende vochticheyt van onderen, maer oock het sweet der cammelen,
daer se op geladen comen, groot verderff heeft veroorsaeckt; ende tot dese 
inexcusable faulte soo werdt op 't gewichte selffs (naer luydt der manchias) 
a 11 $ ÏC Hollandts 1000 a 1200 te cort bevonden, welck anders niet ont- 
staet als door quaede toesicht in den ontfangh, ofte ontrouwe van de ontfan- 
gers, ofte quaede handelinge van de camelieren onderwegen; wandt de syde 
in Parcia, behoorlijck gesaisonneert, ende op haer recht gewicht ontfangen 
sijnde, eer advance als schade alhier hoort te geven. Om dan diergelijcke 
abuysen in toecomende voor te comen, sal U. E. ende de Raeden van Indien 
(soo sulcx voordesen niet en is geschiet) gelieven soodanige ordre te stellen, 
met serieuse brieven aen den Directeur van Parsien, ende te belasten, dat de 
oppercoopluyden, die het bewindt van incoop ende ontfangh der syde be
trouwt wordt, selffs staen ende bywesen in de visitatie ende ontfangh der 
goederen, sonder ’t selve op andere ofte mindere te laten staen, maer daer- 
voor gehouden sullen sijn te responderen, op soodanige penen, als U.E. ende 
de Raeden van Indien sullen goedtvinden daerop te stellen, vooralle wel let
tende op de deught ende gewichte van de syde, stellende voor yder baele 
gewichte in de facture behoorlijcke nombre, ende dat deselve nomber ende 
gewichte, op een papier gestelt, in de baele onder ’thembt steecken; dat dan 
noch, tot meerder verseeckerheyt, hetselve gewicht op het hemt geteeckent 
werde, met sulcken nombre, als de bale buyten op het cherpelier gemerckt 
sal wesen ; dat mede de syde, ’t sy in Gillan, Espahan, ofte daer men se ont- 
fanght, dadelijcken geembaleert ende wel bewaert werde, binnen op het 
hembt meteen wassen cleet ende dat wel dicht metcatoen beseth,ende boven
over met een cherpelier vast met touwen bewonden, op welck cherpelier, 
gelijck geseght is, de bale genombreert sal staen, soowel als binnen op het 
hembt; ende van ider ende alle de baelen sal men voorts maken, ende ons 
toesenden, partinente facture, met number ende gewichte van ider.

Wy hebben in een Persiaensche zyde-bale bevonden achthien ponden steen.
meer gebeuren, soo niet tydelijckSulcke ende diergelijcke schelmerye 

daerinne met goede ordre versien en worde.
De Chineese syde, met Vianen overgecomen, hebben wy oock bevonden 

qu al ij eken geconditionneert; ’t selve wy oordelen, dat gecomen is door-
Japons hout gemaeckt, dat appa-

can

seer
dien dat se gepackt compt in leggers 
rent niet alleen spondeus, ofte bol hout, is, maer sijn de vaten oock niet

van
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dicht geweest; zulcx dat alle de zyde, die gelegen heeft tegens het hout, 
beschadicht sijn bevonden, dat het droevich om te sien is, daerover oock tot 
minder pryse heeft moeten vercocht worden, ende heeft maer gegolden 33 
stuyvers op 24 maenden rabat, die anders, soo wel gecondisionneert hadde 
geweest, vry wat meerder soude gegolden hebben. Oversulcx sullen U. E. 
gelieven stricktelijck te ordonneren, dattergeen zyde anders gepackt 
de, dan in dichte leggers van Neerlands hout gemaeckt, ende alvooren wel 
bewaert ende omcleedt met lijnwaet ende pampier tegens het houdt, omme 
de syde alsoo te conserveren, ende sal de Compagnie daeraen goeden dienst 
geschieden.

Geene gepeeckelde noten meer te senden, tót naerder ordre, alsoo redelijck 
daervan voorsien sijn ende den aftreek daerinne cleen is; hebbende niet con- 
nen gelden als een stuyver ofte drie groot het stuck, ’t welck weynich is, ten 
aensien van de ruympte, die sy nemen in de schepen.

Hiernevens gaet de quitantie van den commies Pieter Dircxsz. van 1000 
realen van achten, die wy, volgens U. E. ordre ende brief van credentie, hem 
ten selven eynde medegegeven, aen hem hebben betaelt, met de intentie dat 
U. E. deselve aldaer wederom sullen goetgedaen worden.

Wy connen niet laten U. E. andermael te advyseren, dat wy verstaen, dat 
de Portugesen hebben geequipeert twee caraken ende ses galioenen, omme

soo

en wor-

10.
Uit

rusting
derPortu- in April toecomende tseyl tegaen; ’tselve diene U. E. voor advijs, omme 

geezen. daerop goede ordre te stellen, ende op alles goede achtinge te nemen, totte 
beste conservatie van onsen staet.

Wy willen U. E. mede vermaendt hebben, daerop te letten, in ’t senden 
van de retouren sooveele egaliteyt worde gebruyckt, als eenichsints doen- 
lijck is, opdat ider camer, naer proportie, ’t sijne mach becomen, omme alle 
onlusten te voorcomen.

Het schip Vianen, dat nu uytgaende is, verstaet de vergaderinge van de 
Seventhiene, dattet voor een retourschip aen de camere van Hoorn sal ge- 
sonden werden.

Actum in Amsterdam, den 21en Maert 1629. De Vergaderinge van de 
Seventhiene binnen Amsterdam,'U. E. vrunden. Ende was onderteeckent: 
Dirck Bas^acob Schotte, Jacob Reepmaker, Corneus Francken 
mon JacoBsz' Schoonhoven, Pieter Clementsz. Berckel, Dirck Has- 
SELAER, ALBERT VAN DER GRACHT, HENRICK BROUWER, JAN VAN DER DüYN, 
Pieter de Schilder, Jacob Rippersz. Hendrick Voetii, Jop Porrenaer, 
Jan Cornelis Loots, Hans van Loon, Geraldo Weliioeck.

Sy-
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17. — AMSTERDAM, 20 APRIL 1629. 
(PER GOUDEN LEEUW.)

1. Alsoo wy sien, dat veele luyden schade lyden door het maecken van tes
tament, ofte codicillen, die in Indien van tijt tot tijt gemaeckt werden 
personen, die aldaer comen te overlyden, hare ouders voorbygaen, endeprin- 
cipalijck oock de luyden, die haer hebben uytgerust ende merckelijcke pen
ningen verschoten op obligatie, met vaste hoope, dat sy, soo wanneer de 
reeckenïnghe van soodanige personen overcomen, van de Compagnie sullen 
betaelt werden, met welcke penningen andere, die in Indien sijn, uyt crachte 
van testament, ofte codicille, doorgaen, soo hebben wy goetgevonden U. E. 
ende de Raeden van Indien serieusselijcken te recommanderen, ende te 
claren onse meyninge, dat wy verstaen dat geene testamenten ofte codi
cillen van personen, die aldaer comen te overlyden, sullen in Indien betaelt 
mogen werden, voor ende aleer datter advijs uyt dese landen daerover sal 
sijn becomen, waerby sal blijcken, dat deselve personen hier te lande aen 
niemant schuldich bevonden werden, oft dat d’ouders van deselve oock haer 
actie van de ligitime portie is gereserveert, wandt het geen reden en is, dat 
iemandt uyt crachte van testament iets sal mogen erven, voor ende aleer des 
overledens schulden hier sijn voldaen, ende oock hare ouders, ten aensien 
van haere wettelijcke portie. Oversulcx is ons begeeren, dat soodanige testa
menten oft codicillen aldaer niet en werden voldaen, voordat van hier daer- 
toe speciael authorisatie werde gegeven, opdat de Generaele Compagnie 
mach buyten schade gehouden werden van geen tweemael te betalen, ende 
dat de goede luyden, die aen deselve overleden personen ten achteren sijn, 
aen het hare mogen geraecken; sullen ons daerop verlaten, dat by U. E. de 
gemelte ordre sal werden naergecomen.

Wy hebben goetgevonden U. E. te adviseren, ’t gene wy uyt Engelant 
hebben becomen van onse gecommitteerde, ten aensien van de jegenwoor- 
dige equipagie den Engelschen, die, ons oordeels, cleen is, sooals hiernaer is 
volgende: „Vermidts ons cort aenwesen alhier hebben noch weynich perticu- 
larisatie konnen vernemen. Van de Oost-Indische Compagnie verstaet men 
voor seecker, dat vier schepen dit jaer sullen werden uytgeset, te weten:

Twee voor reeckeninghe van de nieuwe inteeckeninge, ’t welck geseyt 
werdt te wesen van 150.000 ll' steerljng, alleen tot den handel van Parcia ge- 
destineert, welck inteeckeninge, soo hier geseyt werdt, voor geen nieuwe 
Compagnie mach werden gerekent, alsoo alle participanten 
pagnie sijn, alleen hierin verschillende, dat veel in d’oude geen deel in dese 
nieuwe equipagieen hebben,

Testa
menten. van

ver-
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gelschen.
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Twee andere schepen voor reeckeninghe van d’oude Compagnie, d’eene 
nae Suratte, d’ander naer Jacatra ofte Bantham gedestineert. Wat capitael 
voor dese respective quartieren medegegaen [is], hebben noch niet connen 
vernemen.

’t Schijndt d’oude Compagnie seer ten eynde was, dat sonder ’t expedient 
van dese nieuwe inteeckeninge, den Parsischen handel niet souden hebben 
connen vervolgen.

D’inteyckeninge van d’oude Compagnie (gelijck U. E. dat over lange be
wust is) was van 1.600.000 fê steerling, te fourneren in acht payen, namentlijck 
jaerlijcks één, totten uyteynde, ende heeft dese Compagnie ontrent 14jaren 
geloopen ende middelertyt (na verstaen) twaelf halve capitaelen uytgedeelt, 
staende nu om het derthiende half mede uyt te deelen. Daer wort by de voor- 
naempste perticipanten seer gedoleert over ’t quaet gouverne van de Direc
teurs deser Compagnie, ende dagelijcx tegens deselve remonstrantien over
gevende, tot redres van dien. Dus lange heeft men alhier de Nederlantsche 
Compagnie de schuit toegeschreven; maer veele beginnen te mercken dattet 
hun daer niet en schort, gelijck [by] seeckere hare remonstrantie die wy gesien 
hebben ende U. E. per naeste sal connen toegesonden werden, onder andere 
aengewesen wert, hoe in Indien vast luyde geroepen wert om geit, ende dat 
op 200.000 10 steerling nae sooveel capitaels in India niet is, als daer vereyscht 
wordt tot afladinge van hare schepen alreede in India sijnde, ende derwaerts 
op wech. ’t Schordt haer almede, soo ’t schijndt, daer ’t ons dus lange geman- 
gelt heeft, welcke defaut men de arme Nederlanders wel soude willen op d 
hals dringhen, doch (naer verstaen) heeft de gemeene man cleene opinie, dat 
yets merckelijckx van ons trecken sullen. Een goet presagie van vox populi; 
’t gevolch leert den tijt.” Dusverre advijs uyt Engelant.

Voorders U. E. recommanderende, datter doch goede sorge mach werden 
gedragen voor ’t groot juweel, dat Sr Gasper Boudaen op 29 October 1628 
in Texel aen den commies Francisco Pelsaert heeft overgelevert, opdat het 
by den voornoemden Pelsaert ende alle andere, die, naer off nevens hun, de 
administratie ende ’t bewindt over de juwelen ende costelijcheyt van de Com
pagnie sullen hebben, oock als des Compagnie’s juwelen bewaert mach 
den; ende datter voorder mede werde gehandelt ende gedaen naer uytwysinge 
van de instructie, door den voorsz. Boudaen benevens voorsz. juweel aen den 
voornoemden Pelsaert overgelevert.

In den generale brieff werdt gementioneert, dat daerneffens was gaendede 
quitantie van den commies Pieter Dircxsz. van den ontfangh van ƒ 2500, die 
volgens U. E. schriftelijcke ordre aen denselven zijn betaelt, om in Indien 
daervoor 1000 realen van achten wederom te ontfangen; ende alsoo de prin- 
cipaele quitantie d’ontfangers deser Camere moet dienen voor een document

en

3.
Persona-
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in doen van haere reeckeninghe, zoo hebben wy goetgevonden twee copien 
au ten tij ck te doen maecken, ende U. E. die, in plaetse van de principale, toe 
te senden, waervan een hierneffens is gaende, om uyt crachte van dien de 
voorsz. penningen aldaer in te voorderen.

Actum in Amsterdam, desen 20en April 1629. Uytten naeme van deBe- 
wintbebberen der Oost-Indische Compagnie t’Amsterdam, Ü. E. vrunden.*)

Eenen Lenardt Jansz. van Amsterdam, uytgevaren anno 1627 met ’tschip 
Middelburch, die lange op Batavia heeft gelegen voor hovenier van den heer 
Generael, heeft alhier een huysvrouw, die, vermidts hy alle sijn geit aldaer 
ontfanckt, alhier niet en can crygen tot haer onderhout. Soo believen U. E. 
ordre te stellen dat de vrouw alhier uyt sijne gagie mach werden onder
houden, en hem aldaer sooveele gecort.

18. — AMSTERDAM, 28 APRIL 1629.
(PER GOUDEN LEEUW.)

Wy hebben niet connen laten U. E. by desen noch te advyseren, dat de
rusting ^r,even van Antwerpen, van dato den 24 April, vermelden, dat d’advysen,

derPortu- van Lixbona aldaer ontfangen, medebrengen, dat op 3en April voorsz. van 
goezen.

1.
Uit-

daer waren uytgeloopen drie caraquen ende ses gallioenen omme te gaen 
naer Oost-Indien; daer wert oock met eenen geadviseert, dat eene caraque, 
comende uyt d’Oost-Indien, die lange in Angola heeft gelegen, tot Lixbona 
was aengecomen; alsoock, dat noch een tweede caraque, die in de Bay van 
Brasil oock een goede tijt heeft gelegen, mede al byderhandt was, ende alle 
dagen mede tot Lixbona verwacht werden; oversulcx U. E. recommanderen 
op alles goede sorge te dragen, dat op de aencompste van de voorsz. caraquen 
ende gaillionen op alle plaetsen werden geleth, opdat den staet van de Com
pagnie mach buyten swaricheyt blyven.

D’advysen van Antwerpen seggen mede, dat sy aldaer seeckere advysen 
Madril, dat de silvervloote van Terra Firma mede in Spangien 

gearriveert; ’t selve in Spangien ende hier te lande, die onder ’t gebieth 
den algemeynen vyandt sitten, een groote couragie sal geven, te meer 

het alreede sooverre was gecomen, dat de guarnisoenen alomme meest hen 
tot mutineeren souden hebben begeven, per faute van betaeünge, die nu ap- 
parent wederomme in ordre sullen werden gehouden, welcke voorsz. silver
vloote werdt begroodt, nae d’advysen luyden, negen millioenen ducatenJ/r

I
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Hierneffens gaet een casgen, genombreert met N°. 4, daerinne vier pilaren 
ledicant, een podt, een lampet, ende een groote schotel, alles ge-tot een

maeckt van louteren goude, dewelcke doen maecken sijn door ordre ende met 
advijs van den coopman Francisco Pelsaert, omme voorts gesonden te wer
den naer Suratte en van daer voorts naer ’t landt van den Grooten Magor, om 
aen denselven, ofte aen de grooten van ’t selve Rijck, met de meeste advan- 
tagïe vercocht en gebeneficeert te mogen werden, tot meeste proffijt van de 
Generaele Oost-Indische Compagnie, ’t selve U. E. op ’t hoochste recomman
deren. Hierneffens gaet de facture, om te sien wat deselve te samen hier met

Groot-
Mogol.

d’oncosten bedragen.
Weten U. E. voor dese niet besonders meer te advyseren als alleen, dat 

groot leger hem in ’t velt heeft begeven omtrentSyne Excellentie met een 
Niemegen; ’t schijnt dat hy wel eenige belegeringe sal maecken voor d’een 
stadt oTTd’ander; waer het vallen sal, en weet men nog niet. Godt de Heere
wil hem goet succes geven.

Actum in Amsterdam, desen 28 April, 1629. Uytten naeme van deBewint- 
hebberen der Oost-Indische Compagnie te Amsterdam, U. E. vrunden. Was 
onderteyckent: SYMON JACOBSZ. SCHOONHOVEN, PlETER DE SCHILDER.

* .
\ ..
1
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19. XVII. — 28 AUGUSTY 1629.
(PER NYMEGEN).

f
Onsen jonghsten was mette schepen Gouden Leeuw, Gravenhaege, Wal

cheren ende Vianen, dato 21 Marty lestleden; vertrocken zijnde Gravenhaege
1.

Ver-
schepen. en^e Walcheren den 3en May uyt Seelandt, ende Gouden Leeuw ende Vianen 

op 7 May uyt Texel, daervan copye hiernevens gaet, daertoe ons gedragen.
Wy souden die geerne door de Canael hebben laeten loopen, omme spoe- 

dich in Indien te mogen comen, doch alsoo ’t saysoen begonde te verloopen, 
ende de windt niet en wilde dienen, hebben die benoorden Engelandt, Schot- 
landt ende Ierlandt omgeloopen om de reyse te laten bevoorderen. Ende 
deselve schepen niet te retarderen hebben ditmael geen proviandtschepen 
gehuert, omme met haer uyt te seylen, alsoo den rendevous souden moeten 
ordonneren aen dies syde van de lynie, omme welcke plaetse aen te doen 
ende de goederen over te nemen te veel souden hebben

1t
om

- •

geconsumeert.
Ende hebben in deselve schepen gedaen sooveele goederen, als daerinne 

gevougelijck hebben connen gelaeden worden, als by de cognossementen 
ende facture sal connen gesien worden, verhoopende mette behouden over-
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compste van dese vier schepen ende de vlooten van de heer Commandeur 
Specx ende Pelser, bestaende in seventhien schepen, soo cleen als groot, 
den staet van de Compagnie in Indien treffelijck sal wesen versterckt, ende 
de dreygende onheylen mette selve macht sullen sijn gepraevinieert.

Tsedert zijn, Godt loff, den 10 ende 11 Juli laestleden in Texel, Seelandt 
ende Goereetsche Gadt wel aengecomen de schepen Willem, Nassouw, Leeu-

\

2.
Aange
komen

sohepen. winne, Vlis singen, Der Vere ende Delfshaven, ieder t’syner gedestin eerder 
plaetse; daerby ons geworden sijn U. E. missiven van den 3en ende 17 Novem
ber 1628, ende alle de andere daerby gesonden brieven ende 
welcke alle ter vergaderinge van 
zijnde, soo is goetgevonden, U. E. mette volgende antwoorde te dienen.

De partye peper, zijnde volgens de facture 39.797 sacken en 72.000 <$, is 
ons in dese gelegentheyt noch al groot genoech, gemerckt den afftreck (ver- 
midts Dansich noch geslooten is) seer sober valt, ende is daerdoor den prijs 
noch niet gebetert, ende bevinden wy den incoop van Indien noch al dier te

pampieren, 
de Seventhiene rypelijck geexamineert

3.
Peper.

*
wesen, dat mette nieuwe belastinge ende vreemde proceduyren van den 
Coninck van Achijn, als wy souden continueren met soodanige quantiteyt 
te coopen, niet apparent sy te beteren; oversulcx, alsoo wy ons inbeelden in 
desen tijt te wesen bynae de eenige pepercoopers in de suyder quartieren, 
ten aensien d Engelsen daertoe weynige ofte geene effecten in dien hoeck en 
zijn hebbende, ende de Chinesen, overmidts de moeylicheyt van der see 
door den Chineeschen rover, geenen peper, als voordesen, en sijn treckende, 
dat U. E. aldaer soo merckelijcken partye in voorraet zijt hebbende ende in- 
sonderheyt, dat wy ons vergenougen zullen, alwaer ’t dat wy in een ofte twee 
jaren niet meer als jaerlijcx omtrent de 40.000 sacken peper en kregen, 
dunckt ons den rechten tijt gebooren te sijn, omme de peper tot eenen civilen 
prijs, als voordesen, ende de coningen van Atchijn ende Jamby tot redelijck- 
heyt te brengen, T welck wy U. E. ten hoochsten sijn recommanderende.

De 194.203 tÈ geroffelnagelen is, naer de jegenwoordige vertieringe, mede 
Nagelen, een goede pertye; hierenboven sijn by de Compagnie noch onvercocht om

trent 700 quartelen, ende onder de contractanten noch meer dan 400 quar- 
telen, zulcx dat Europa van nu af gerekent voor 3 jaeren wel voorsien is. 
Oversulcx doen ons de vreemde proceduyren van den Coninck van Ternaten 
resolveren, U. E. aen te schryven, dat ons niet te veel nagelen connen toege- 
sonden werden, als men die mach becomen in conformite van de (costelijcke 

de Compagnie) gemaeckte contracten; maer als men andere coursen, 
contrarie deselve, soude moeten ingaen met verhoginge van de prysen, soo 

Louhou ende Cambelle versoecken, ofte te gedoogen, dat

:
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den Ternataen de subjecten van Amboina soude soecken onder hem te trecken,

Macjan/meerder lasten op te leggen alse gehouden sijn te dragendie van »
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ende andere quade meneen te gebruycken, soo souden wy ons liever ver- 
genougen voor een jaer ofte twee, volgens onsen eysch, met 200.000 ofte 
250.000 te jaerlijcx te ontfangen, die wy vertrouwen gevougelijck sullen 
nen gelevert werden van de [naest] gelegen plaetse op Amboyna. Des moest 
serieuselijck werden geleth (des Compagnies middelen wel verseeckertsijnde) 
op het vervoeren der nagelen van Hitto, Lohou, Cambello etc., dat met 2 
jachten ende eenicli byhebbende vaertuych sal dienen stricktelijck waerge- 

te worden, onaengesien het misnoegen, dat daeruyt soude mogen

con-

nomen
comen te ontstaen.

Dit houden wy voor bequaemer middel als vigeureuser saecken by de handt 
te nemen, waertoe veel volcx, tot groote belastinge van de Compagnie, van 
noode soude sijn; ende aengemerckt den jegenwoordigen tijt ons op veele 
plaatsen veele te doene geeft, soo moet men de meeste macht gebruycken 
daer die noodichst is, ’t sy als op de custe van China, omtrent Suratte ende 
Batavia; sullen detransgresseursvan de contractanten, als die met hare nagelen 
zitten blyven, ende alle toevoer belet wordt, naer ons advijs, tot de minste 
lesie van de Compagnie te eerder tot redenen gebracht connen werden.

De nooten is mede een goede parthye. De Compagnie is die nu alleen in 
handen hebbende (alsoo de contractanten uytvercocht sijn); staen alsnu op 
prijs van 50 stuyvers op negen maenden; dan is de vertieringe door de dierte 
ende oorlogen in Europa wel de helft vermindert. Evenwel, dewijl dat het sijn 
de vruchten van des Compagnies conquesten, gepluckt by de colonyen aldaer 
geplandt, die geen andere middelen en hebben om haer te erneren, soo dient

5.
Noten.

men doorgaens te ontfangen al hetgeene datter gesamelt werdt, midts dat 
men lette dat se wel rijp, wel gehavent, ende wel gedroocht worden.

De 894sockels fouly wenschen wy alle beter geconditioneert waren. De 
contractanten, die de jonghste parlhyen gecontracteert hebben, sijn noch wel 
voor

6.
Foeli.

twee jaeren geprovideert. De schoone fouly wort by haer vercocht 
trent de 23 stuyvers, ende de andere soorten naeradvenandt.Tsederteenigen 
tijt herwaerts is de fouly doorgaens wat slecht gevallen, sulcx, datter weynich 
van de beste soorte uytcompt; ’t schijndt dat de onse alnoch de rechte han- 
delinge, van dien te beneficeren, niet en hebben. Oversulcx gelieve U. E. se- 
rieuselijcken te recommanderen datter wat beter, als voordesen, op geleth 
mach werden, alsoo ’t in de prijs veele sal verscheden. By de Denen op Cor- 
mandel, ende by de Engelsen in Suratte, sijn eenige cleene parthyen nooten 
ende fouly gebracht. U. E. weten, wat intrest de Compagnie daerby is ly- 
dende, oversulcx laet daerop soodanige regardt nemen, als den dienst van de 
Compagnie is verheyschende. ’t Is seker dat Banda meer vruchten can op
brengen, als alles wel gepluckt ende gebeneficeert soude werden, dan de 
relt can vertieren. Wy sijn nu voprsien tenminsten voor twee i

om-

we- 
jaeren; over-
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sulcx, tensy datter boomen vergaen, soo en heeft men niet noodich te porren 
tot aenplantinge derselver; maer soude seer dienstich weesen, dat eenige 
bequaeme landen tot eetvruchten ende bequaeme fruytboomen gecultiveert 
ende beplandt mochten werden, tot soulaes van de ingesetenen, ende 
versinge van de aencomende schepen; alsmede 
de provisieschepen, ofte schaersheyt op Batavia, in ongelegentheyt niet te 
geraecken.

!

ver-
om by verongelucken van

Wy hebben U. E. voordesen geadviseert gene gepeeckelde noten 
senden, waerby alsnoch persisteren, alsoo de vracht niet waerdich

over te i
en sijn.

’t En heeft ons geen groote verachteringe gegeven, dat dit jaer van Suratte 
geen indigo Lauro ende Chirquees, hebben gecregen, alsoo door de conqueste 
van de West-Indische Compagnie onse landen genoechsaem vervult sijn.

De salpeter is geweest over de f 100 de 100 tC; doch heeft den hoogen prijs, 
soo veele parthyen doen aencomen, dat vry wat gedaelt is. Desniettegenstaende 
can ons geraffineert niet te veel gesonden werden; maer laet ons geen onge
raffineerde toecomen.

\
7.

'Indigo.
1

8.
Salpeter.

!

:
Het saponhoudt sal mede wel renderen. De geheiste quantiteyt gelieven

Shoutn ons Jaer^jcx t°e le senden.
, De Cormandelsche goederen sullen oock goede avance geven, soo de Per- 
cïaensche syde mede doet. Ten aensien van den avantagieusen incoop ende 
van devercoopingeendebevfndingeder jonghste overgecomene cargasoenen 
sullen U. E., by aparte missiven, advijs geven.

By brieven, door 'tscKvp Leyde?i aen deCapedeBonneEsperancegelaeten, 
van dato 19 February 1629, hebben wy met droeffheyt verstaen hetdeerlijck 
ongeluck, ’t schip ’t Wapen van Enchuysen overgecomen. D’heer Specx ad- 
vyseert ons mede, by sijn brieven van den 6 April, onder S*. Vincent geschre
ven, hoe ’t jacht Soutelande opS1. Anthony was gebleven; doch het volck ende 
eenige weynige goederen waren gebercht. Godt de Heere wil de schade in 
een ander restaureren.

Het wedervaren van de schepen Bommel ende Wesep in Mocha is sober 
uytgevallen. Den aldaer nieuwen aengecomen Bascha van Jemen doet, by 
syne brieven naer Suratte gesonden, schoone presentatien; doch vinden wy 
den handel van Mocha van cleene consideratien want de speceryen, die men 
daer brenght, meest in de Middelantsche Zee werden geconsumeert, dat ons 
den treek van hier doet verminderen, zijnde d’andere waren, die men daer 
vertiert, voor ons van weynige meriten. Oversulcx verstaen ondienstich daer 
parmenent comptoir te houden; dan alsoo sonder verleth uyt de schepen, 
die voor Suratte ende Parcia sijn gedestineert, een schip ende jacht derwaerts 
mochten uytgeset worden, om
van de Mooren van Suratte op vracht over te brengen, soude men hetselve

9.

:
i

10.;
Mocha.

i

!
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nevens onsen eygen handel eenige goederen I
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continueren, midts dat den handel uyt te schepen gedaen werde,mogen
ende dat men op het scheyden van daer noch effecten, noch volck, in Mocha 
soude laeten, ende dat de verlossinge van den coopman de Milde mette meeste 
reputatie van de Compagnie mach bevoordert werden. Alleen compt hiertegen 
in consideratie, dat men, onse macht door de gemelte uytsettinge separe
rende, te swacker is, insonderheyt, nu de Portugesen dus machtich equiperen, 
sijnde den 3 April lestleden drie caraken ende ses gabonen van Lixbqna naer 
Goa vertrocken, soo U. E. by onsen jongsten is geadviseert, ende alsnu ver- 
staen, dat wederom, tegens September ofte October, eenige nieuwe macht
van schepen derwaerts uytsetten sullen.

De Coninck van Spanien heeft de equipagie van Portugael op Indien aen 
de trafiquerende nieuwe Cristenen, dat de grooste negotianten zijn, in handen 
gegeven, onder verscheyden capitulatien ende conditiën, die ’t selve seer 
neerstelijcken behertigen, ende om eere in te leggen, het uytterste vermogen 
bysetten. 't Gene wyders sekerlijcken vernemen, sal U. E. successivelijck 
worden geadvyseert.

De gegeven ordre van de gewesen Gouverneur Generael Carpentier, om 
de jachten van Mocha en Gamron te doen comen, ende vandaer de syde in 
September naer Suratte te voeren, is door traegh affsenden derselver syde 
by Visnich uut Spahan niet geeffectueert. ’t Is wel sulcx, dat daerby niet en 
is versuympt, die te spoediger herwaerts over te brengen; maer overmidts 
het overlyden van den coninck Cha Abas, die den vreemdelingen seer toege- 
daen was, wenschen wy dat die effecten uut Parsia waren vervoert geweest, 

in soodanige gelegentheyt te minder capitael in Persia te hebben. U. E. 
voorstel omme sooveel syde op voorraet van Spahan in Gamron te mogen 
hebben, als de cappitaelen, naer onse cargasoen, die men daer aenbringht, 
soude mogen waerdich sijn, omme met de schepen, die deselve aenbringen, 
uytgevoert te werden, wenschen wy volcomen effecte mochte hebben, omme 
genen resico in Parcia te loopen; U. E. recommanderende niet naer te laeten 
daertoe alle mogelijcke debvoiren aen te wenden. Wy meenen dat het seer 
voorderen sal connen, dat men het gemaeckte contract van onser syde soo-' 
veele naercome, als ons doenlijck sal sijn, ende wenschen wy datter con
tanten, naer rato der goederen, mette leste vloote gesonden waeren geweest, 
omme te meerder contentement te geven; te meer de ordre van het employ 
van ƒ 50.000, te doen in Suratte aen touback, soudt, etc., niet en is achter- 
volcht, omme de onlusten, die daerdoor in Suratte 
waerby de f 100.000 in contant, die U. E. gisten in Parsia daervan souden 
procederen, aldaer mede gemist werden; zulcx, dat het omtrent de /170.000 
compt te verschelen. U. E. gelieve naer desen daerinne soo te versien, als 
den besten dienst van de Compagnie sal connen lyden.

V.
I n.

* Perzië.
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De Perciaensche syde rendeert op den incoop van Parsia hier te lande 
niet veel meer als 60 percento, dat sober genoech is; doch moet men staet 
maecken, dat men voor ontrent ƒ430.000 aen contanten ende coopman- 
schappen in Parsia coopt 900 balen syde, ende die renderende omtrent de 
ƒ1.300.000, soo ist een seer profitabele negotie; insonderheyt, dewijl men 
die doet mette selve schepen, ende in deselve conjuncture, van de Suratsche 
negotien, welcke doch soo machtich moeten zijn, datse tegen dePortuguysen 
mogen prevaleren. Ende recomanderen U. E. oversulcx, den eysch van de 
1200 baelen zyde, mogelijck sijnde, jaerlijcx te voldoen.

Wy wenschen dat Vischnicht meerder ende bescheydener advysen gave, 
om te meerder licht van den Persischen handel te hebben; alsmede van de 
bevindinge onser derwaerts gesonden cargasoenen. Hier naer verhoopen, 
daerin beter sal versien worden.

:

;

Over Londen sijn ons geworden brieven van Jan van Haselle, date 27en 
December 1628 ende 3 January 1629, van Suratte gecomen met drie Engel- 
sche schepen: d'Exchange, de Blessingh ende ’t Hardt, gelaeden met indigo, 
peper, salpeter, cottoene gaeren etc., die aldaer wel waren gearriveert. By 
deselve hebben wy seer gaerne vernomen, hoe alle de schepen ende carga
soenen, door U. E. derwaerts gesonden, aldaer wel waren gearriveert. Het 
cappitael van SeeborcJi is, naer gelegentheyt van dien hoeck ende van ’t jacht, 
vry wat te groot geweest, insonderheyt, nu de Portugesen daeromtrent haer 
meeste macht sijn houdende, door hare goede gelegentheyt van de plaetsen: 
Dio,Bombain endeBassain, als U. E. uyt schryven van Haselle sal vernomen 
hebben. De afflossinge van de opgenomen penningen op intrest, midtsgaders 
de restitutie, gedaen van de goederen verovert in ’t Suratsche scheepken 
omtrent Seylon, ende gebracht aen onse comptoiren op de Cust, mitsgaders 
het affschryven van verscheyden ongelden van caffilles ende andersints, 
hebben het contant cappitael daer zeer schaers gemaeckt, dat U. E. in de 
retouren van daer, totten inlantschen handel nodich, merckelijck sal differe- 
ren, alsoo wy speuren, hy trachten sal onsen eysch te voldoen; omtrent de 
ƒ 100.000sullen van daer op Cormandel trecken,dat eenichsintssoulageren sal.

12.
Suratte.

J

De Groote Mongoor Chatelijn was overleden; syne zoone, Sultan Chachrom, 
was in de possessie van ’t rijck, die zeer aspireert om schatten te vergaderen 
met impositien van swaerder tollen. Van syne goede genegentheyt t' ons- 
waerts sijn noch niet verseeckert. D’Engelsen dry ven daer haer handel op 
een vreemde maniere, meest sonder capitael; hebben over de/500.000 op 
intrest genomen sonder eenige effecten in ’t landt te hebben; 6 schepen heb
ben sy van Suratte naer Parcia gesonden, meest gelaeden met goederen op 
vracht, de Mo oren toecomende, daervan sy den halven tol in Ormus sullen

costelijcke schepen ende equipagiengenieten. Off sulcx de lasten van soo

:
!

I
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£ goet maecken can, is ons onbekendt; sulcx, dat hiermede wel wat anders 

mochten voorhebben, dat ons den tijt sal openbaeren. Wy verstaen mede 
neffens U. E., ende die van Suratte, dat aldaer wel dienstich dobbelt capitael 
diende gehouden om den incoop tydelijcker ende avantagieuser te mogen 
doen; maer ’t schijndt, dat het alsnoch in het vermogen van de Compagnie 
niet en is. ’t Ware oock te grooten resico ten regarde van de cleene verseec- 
keringe, die de Compagnie aldaer is hebbende; insonderheyt soo zy aldaer 
wat malingneren wilden over ons doen in Masulipatam, waervoor van Hassele 
mede schijndt becommert te wesen. Wy hopen, dat door de goede ordre by 
U. E. dienaengaende gestelt, de Compagnie aldaer buyten schade sal bly

daer wel noodich, dan, voor dees tijt en
ven.

f Een goeden rendevous waere ons 
lijdt de Compagnies gelegentheyt niet daernaer te trachten.

De Cormandelsche Custe is, door de behouden aancompste van onse car-
;

18.
Coroman-

del.
capitael versien. Wy verhoopen datgasoenen derwaerts gesonden, wel van 

het schip de Cameel naderhant wel te voorschijne zal zijn gecomen. Het zijn 
considerabele cargasoenen, die anno 1628 van daer gesonden zijn. Wy be-

£
*

i mercken wel dat de onlydelijcke proceduren der Mooren van Masulipatnam 
den Raet van Indien hebben doen nemen de resolutie, op 8 Juny 1628 gear-J resteert, ende by secrete missive aen den Gouverneur Marten Isebrantsz. toe- 
gesonden. U. E. hebben op het saizoen zeer wel gelet, te meer de swaeriche- 
den op Java de vertieringe der cleeden grootelijcx sal hebben verachtert. Wy 
verhoopen, dat door ’topsoecken, besuyen ende benoorden Masulipatam, be- 
quaeme plaetse sal werden gevonden omme de dienstige sorteringe van clee
den te becomen, die aldaer gewoon waren te coopen. Te facijl zijn d’ onse 
geweest om daer wederom in te comen, doen de plaetse verlaten was; meer 
isser ons bedunckens aen gelegen, dat de Mooren vastelijcken begrypen mo
gen, dat wy haer plaetse connen derven, dan dat ons uytstaende aldaer van 
affgedrongen middelen ende schulden te precijs soecken te innen. De mid
delen om sulcx t’onser goeder gelegentheyt te doen, met schoonen luster, 

niet ontstaen. DeMasulapatnamschecoopluyden connen veel 
min de see, als wy haer plaetse missen; oversulcx omme haer niet metten 
slach te waerschouwen, houden wy dat geraetsaemst, waer geweest, dat men, 
met aller discretie alle onse middelen ende volck van daer gelicht hebbende, 
haer hadde laeten notificeren de redenen van ons vertreck, ende met eenen 
affeysschen onse uytstaende schulden, by partinente insinuatie ende protes- 
tatie, dat, soo tselve niet en effectueerden binnen seeckeren geprefigeerden 
tijt, dat men die by represalie soude trachten te becomen. Denselven tijt 
hoorde oock sulcx genomen te werden, dat het bequaemelijck mochte ge
schieden, ende dat deselve insinuatie ende protestatie mochte gedivulgeert 
wesen onder alle de Mooren, die ons te desen aensien souden connen eenige

1

i
en connen ons
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vexatien aendoen, omme alsoo te sien, ofif met moderatie in de saecke, ofte 
stricte executie, naer d expiratie derselver tijt souden dienen voort te vaeren, 
alsoo ons anders wel te veel swaricheden teffens souden 
tls zeer nodich datter goede correspondentie werde gehouden tusschen de 

comptoiren van Suratte ende de Guste Cormandel, ende sullen mette naeste 
advysen geerne vernemen, wat gelegentheyt buyten Masilipatnam sich geo- 
penbaert sal hebben.

Het cruysen voor Malacca heeft in lange weynich soulaes, ten regarde 
de swaere lasten, gegeven. Omme daerinne te vigoreuser te continueren, zijn 
onder de vloote van den heere Specx verscheyde bequaeme jachten gesonden, 
soo onder dese vloote, onder ’tcommandement van d’heer Artus Gysels, 
medeeenigegaensullen/Aendenaffbreuckvandenalgemeenenvyandt,daer-/^.

ten hoocnsten gelegen, soo U. E. zeer wel considereren; 
sulcx recommanderen, U. E. daerinne met soodanige vigeur te continueren, 
als de gelegentheyt van de Compagniesal connen gedoogen.

Met groote verwonderinge hebben wy gesien het schielijck toenemen van 
den Chineeschen rover Iquan. Ware den voorslach van Simsouan aenge- 
nomen, die tachentich conincklijcke joncken presenteerde by onse macht te 
vervougen om den gemelte rover te vernielen, ’tis aparent ende'gelooffelijck, 
dat hy soo groot niet en soude werden geworden. Immers souden wy hebben 
getoont voor alle de genereusheyt van ons volck ter zee in *t oorlogen, ende 
als men den rover soo ter eerster instantie meteen hadde gedempt, soo soude 
ten minsten sijn aenwas sijn verlet, ende des Conincx seemacht geencoura- 
geert omme hetselve soo lange met ons te hervatten, totdat men de see van 
densel ven rover gesuyvert hadde. Wat groote reputatie ons dit by den Coninck 
ende groote in Chyna soude hebben aangebracht, can idereen wel conside
reren ; insonderheyt, dewijl Spangnaerden noch Portugesen tot destructie 
van denselven rover ende dienste des Conincx van Chyna niet en sullen

mogen overcomen.

i

}14. van
Malaka.

omtrent is ons over-

15.
China.

connen bybrengen.
Wy willen verhoopen, dat hy sich allenskens sal consumeren, ende hebben 

wy geerne gesien de goede ordre by U. E. naer de Custe van Chyna op alle 
voorvallende saecken gegeven, ende wenschen wy, dat U. E., nevens deselve 
goede ordre derwaerts, meerder macht hadde connen uytsetten om alles mette 
minste risico van de Compagnie, ende onses meeste eere ende reputatie, voor 
den Chynesen te connen uytvoeren. Wy hoopen, dat liet opcomen deses 

sal werden den middel, om door zijn vernielinge de Compagnie te

i

rovers
doen hebben soodanigen vryen handel in Chyna, als tot soulaes van des Com- 
pagnie’s staet noodich is; ende omme van onser syde daertoe te contribueren 
sooveel ons mogelijck zy, hebben ons ten uyttersten geevertueert met U. E.

senden de equipagie onder den heer Specx, bestaende in 21 schepen
54

!
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ende jachten, ende de aenstaende'equipagie, soo van den herfst, winter, als 
voorjaer, sal mede extraordinaris groodt vallen, te weten: van 18 schepen, 
fluyten ende jachten, als te weten: 4 nieuwe retourschepen, genaempt Nim- 
wegen, Deventer, Middelburch ende Leeuwarden; 6 treffelijcke oorloghsche- 
pen, te weten: 4 nieuwe als: Atnboina, ’t Ho ff van Hollandt, met noch 2 van 
Amsterdam, ende Der Vere en Vlissingen; item de schepen: Leeuwinne ende 
Delfshavén^mitsgaders 3 cloecke fluyten, ende 3 jachten: deBrack, Coukerck 
ende Rijswijck\ daermede senden sullen, soo die becomen connen, naer ’t 
consept van de Seventhiene omtrent 3300’ coppen, soo soldaten als boots- 
gesellen, alle om voor de winter uyt te seylen, uytgesondert Vlissingen, Der 
Vere ende Delfshaven. Godt geve, datse alle behouden mogen overcomen, 
opdat de Compagnie’s staet d’aerdoor mach werden verbetert ende verseeckert 
ende dat wy hier soodanige retouren mogen overcrygen, tot soulaes van de 
perticipanten, als het doen van soodanige equipagien is vereysschende.

De begrepen plaetse by de Spangnaerden op het Noordteynde van Tey- 
ouwan werdt in ’thoff van Spanjen seer considerabel geacht; noemen die 
La Santisima Trinidaet; imagineren vandaer het geheele eylandt onder haer 
te bringen, ons van daer te dryven ende comodieuser plaetse als Manilha 
totten handel van Chyna te hebben. Hiertoe hadden sy toegerust in July 1627 
harearmade, die, Godt lof, in roock verdwenen is. t’Haerder beter gelegent- 
heyt sullen sy ’t niet laeten te hervatten, tensy wy haer quaemen te preve- 
nieren, alsoo ons soodanigen buerman op ’t eylandt Formosa niet en dient. 
Daeromme wy U. E. in bedeneken geven, off het niet geraeden sal sijn, te 
onderstaen, by cappitulatien mette Chynesen te maecken, dat se mette Spang
naerden, onse vyanden, aldaer niet en sullen mogen traffiqueren. Het ver- 

Westcappelle waerschout ons om geen jachten met cappitael meer 
alleen te laeten seylen, soolange den rover soo machtich is; want met onse 
eygene wapenen ons te grooter afbreuck soude connen doen. Oversulcx re
commanderen U. E. daerop goede ordre te stellen.

Den handel van China met lieff wederom liber becomen hebbende,
Jajwin. oian^eren wy U. E., die op Japan behoorlijeken waer te laten nemen,

grooten capitael, ende competente macht tot verseeckeringe, als des Com
pagnie s staet sal connen lyden; om daerdoor de winsten ende capitaelen van 
India te doen accresseren tegen de extreme sware lasten, alsoo wy ons hier 
te lande jaerlijcx tot retour met omtrendt hondert picol syde van de beste 
soorte, genaempt Coninckssyde, waervan hiernevens een monster gaet, sul
len vergenougen, neffens d andere Chinesche waeren, by de memorie van de 
retouren geheyst. Wat ontdeckinge van China om de Noordt gedaen sullen 
sijn, verlangen by U. E. naeste schryven te vernemen.

By de schriften, van Japan becomen, hebben wy in ’t breet gesien, wat be-

.
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jegeninge onse gesanten aldaer hebben gehadt, wat discoursen daerop 
ken, ende wat opinie daervan hebben. Als men profijt soude doen metten Chi- 
nesen handel, soo dienden geen sporlinge in Japan te hebben. Wy verstaen 
nevens U. E., dat de eigendom 
voor

maec-

van Tayouwan absolutelijck ende inviolabel 
de Compagnie moet werden geconserveert, daeromme oock de plaetse 

soo dient versterckt ende voorsien, dat men geenen vyandt hebbe te duch
ten, opdat die by de Japanderen oock moge reputatie hebben. D’onse hebben 
in Japan wat te precijs op de dingniteyten van hare deputatie gestaen, ende 
om die luster te geven, al te groote ongelden gedaen, die wy, nevens U. E.,
verstaen, by haer partinent verantwoordt behooren te worden.

Onse costelijcke ende mangnefijcke gebouwen op plaetsen, daer onder de 
protectie van andere moeten leven, hebben onsdoorgaens tot nadeel gedient, 
soo tot Masilapatam, Suratte, Jacatra ende alsnu in Japan is blijckende. De 
noodige packhuysen tot bewaringe Van de cargasoenen dient de Compagnie 
te hebben; maer de mangnificentieveroorsaecktgrooteombragie,endewerdt 
daerdoor des Compagnie’s dienaers dickwils gevercht, als soo vast geseten 
zijn, dat andersints niet geschieden soude. Van Firando te vertrecken, ende 
naer Nangesacke te gaen en is soo vreemden saecke niet, als men verseekert 
soude wesen van beter getracteert te werden; maer hoe de Portugesen daer 
voordesen gequelt sijn geweest, doen met hare groote caraecken jaerlijcx daer 
brochten 2 ende 3000 picol syde, is U. E. genoch bekendt. Echter, naerde- 
mael ons daer gepresenteert is een seer bequaem huys, soo geven wy U. E. 
in bedeneken, oft niet geraeden soude wesen ’tselve te aenvaerden, om d’een 
oft d’ander plaetse maer par forma te onderhouden, ende ter aencompste 
van de schepen, voordat se d’een ofte d’andere haven begrepen hadden, haer 
te gelasten, dat die begrypen souden, daer wy verseeckert waren het beste 
tractement te genieten; dat heel gevougelijck can geschieden, overmidts 
beyde dese havenen seer bequaem ende wel verseeckerde reeden buyten 
hebben, van waer doch de schepen met roytuygh in de gemelte havenen 
moeten gebracht worden.

Groote verwarringe heeft ons den coninck Hamsia in de Molucques gecau- 
seert. Al te lichtveerdich vergeet hy ende d’andere Tarnatanen het groot 
benefitie dat se van de Compagnie hebben genooten, tot excessive lasten 
ende costen van deselve. Met verwonderinge hebben wy gesien van jaer tot 
jaer de weynige quantiteyt nagelen, die 
verdrietich, dat men moet gelooven hoe die door vreemde maximen aen 
ende onder de boomen moeten vergaen, omdat het volck tot geimagineerde 
explooten weghgeruckt werdt, als den oogst ende plucktijt aencompt.

’t Voornemen van Hamsia is genoech aff te meten uyt de comunicatien, 
die hy metten Spangnaert houdt, ’t Is

17.
Gebou

wen.

18.
Moluk-

ken.

van daer crijcht, ende is al temen

vreemde saecke, dat hy die opeen
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Tarnate met correcorren dient, omme advysen in de Philipinnen te brengen; 
-Tjo^Èveel vreemder is’t, dat hy sijn considerabelste macht uyt de Mollucques 
in Amboina brenght, om Bouton voor Maccasser te beschermen, alsoo lancx 
SolïïiHridfabo ende Bourg verseeckerderTcorter, ende bequamer passagie 
hadde. Oversulcx recommanderen wy U. E. op het alderhooghste, met allé 
voorsichticheyt ende cloeck beleyt op de qnaede desseynen van deselve 
Hamsia te letten, de Mollucques versiende met een bequaem Gouverneur 
ende eenige goede Raeden, met ordre ende instructie omme discretelijcken 
ende secretelijeken te ondertasten de gemoederen van de groote Tarna- 
taenen, met beclach over de vreemde proceduyren van haren coninck, ver- 
toogh van haer ondanckbaerheyt, mitgaders van onse excessive onverdrage- 
lijcke gedragen costen; ende hoe daertegens, ’t sy vigoreuselijck ofte behen- 
delijck, by de Compagnie, sonder langer uytstel, sal moeten werden gear- 
beyt, by verminderinge van lasten, door verlaeten van forten ende onnoodige 
garnisoenen, als door betrachten van meerder proffyten.

De gemoederen van de voornaempste sengages op Macjan dienen mede 
discretelijcken gesondeert, omme voorseeckerlyck te weten offsewel gedient 
souden sijn, dat men haer sulex protegeerde tegens de onbehoirlijeke lasten 
der Ternataenen, dat daeruyt offentie soude moeten ontstaen; ende, die 
ontstaende, hoe hun daerin souden dragen; ende voorders, hoe de gemoe
deren van de gemeene subjecten van Macjan genegen sijn; dit doende te 
geschieden, met vertooch van ’t vreemdt voornemen des conincx van Ter- 
nate, om haer arm te houden door ’t vergaen van de nagelen, veroorsaeckt 
by ’tontydich gebruycken van haer volck, die dan op tochten consumeren 
ende verteeren, ’tgene sy anderssins dobbelvoudich acquireren ende over
winnen souden; hierenboven dat de plantagie van haer aertvruchten, die op 
Macjan teelen, seer verachteren ende de landen verwilderen, tot haere exces
sive schaede. Item de onredelijekheyt van dat hy de kinderen van meest alle 
de groote op Mackjan tot hem treckt, sulex sijn broeder voordesen noyt 
en hadde gedaen; om door dese ende diergelijeke redenen meer, voorseecker 
te weten, hoe ’t mette Macjaenen souden hebben, als met den Coninck Ham
sia in eenige verwyderinge quaemen.

Wy en connen niet bedeneken, dat het tot dienste van de Compagnie 
soude gedien, Maleye te verlaeten; maer hoort gehouden te werden ende 
versterekt met noodigc garnisoenen, die U. E. inclineren van d'ander plaetsen 
te lichten, om in voorvallende swaericheyt onse genegene Tarnatanen 
het uytbarsten van 'teerste misnoegen, aldaer te connen trecken. Oorlogen 
heeft de Compagnie meer dan te veel in Indien, die se by haer selfs alleen 
moeten uytvoeren; daeromme dienen alle eerlijeke middelen voor te wenden 

geene meer opte hals te haelen. Al hetgene, dat men met redenen

, naer

omme
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doen can om het recht van den eenen tegen eenen anderen met sijn hulpe 
uyt te voeren, insonderheyt als het dient tot maintenue van onse contrac
ten, is billijck ende redelijck;
dacht, overlegh, diliberatie ende circomspectie, als den dienst ende vermogen 
van de Compagnie is ver'eyschende, soo wy vertrouwen by U. E. ende den 
Raedt van Indien geschieden sal, is ’t eenichsints mogelijck, omme alles 
met vrede te asoupieren; ’t is in allen deele het beste, geraetsaemste ende 
costelijcxste. Indien niet, ende dat in de costen souden blyven sonder vruch
ten te trecken, moet men alsdan des Compagnies goet recht in conformite van 
de contracten sien te bewaeren.

Op het doen van die van Macasser gelieven U. E. serieuselijcken te letten, 
^Kei^o^’ enc^e’ naedemael men doch met hem in viantschap is, ende sijn subjecten de 

Aroe- eenige uytvoerderen van de nagelen uyt te quartieren van Amboina sijn, 
ende alsnu in Key ende Aru mede soecken te nestelen, ende oock trachten 
Bouro van Ternate te ontvreemden,J ende daerenboven Banda, onse bestek- 
plaetse in Indien, oock drygende is, soo geven wy U. E. in bedeneken, ofte 
niet geraede soude wesen, aleer met de Ternaetens uytbarsten, dat men 
trachten soude, mette Tarnaetaensche macht ende drie ofte vier bequaeme 
schepen derwaerts te trecken omme alle syne joneken ende vaertuych te 
verbranden, sonder wyder attentaten met ons volck te lande te doen, om de- 
selve niet te periculiteren, ende hem alsoo mette nieuste legie van de Com
pagnie te prevenieren. Dewijl die van Key ende Aru heydenen sijn, verstaen 
wy, dat se behooren in de Cristelijcke religie geinstrueert te worden. U. E. 
gelieven te bevoorderen, dat een bequaem kerkendienaer derwaerts mach 
gesonden worden, alsoo wy vertrouwen, dat daer groote vrucht souden con- 
nen doen.

maer dient te geschieden met soodanigen voor-

on-

19.

eilanden.
/V.

Cleene voordelen treckt de Compagnie van de gelegentheydt op Solor. 
Den commandeur Jean de Hornay heeft daer geen goet huys gehouden: te 

ijff sijn de oncosten daer gevallen, ende te groot de middelen, die

20
Solor.

excess
onder soo ongequalificeerde officieren worden vertrouwt; ende het trevis 
maecken mette Portugesen is ’tabsurtste van allen. Wy vertrouwen dat U. E. 
tot goedt redres de nodige ordre sal hebben gegeven; het continueren ofte 
verlaeten van de plaetse stellen wy aen U. E. goetvinden. Ware Batavia in 
beter staet, ’t ware te wenschen, dat men den oversten Cichil Protafy met 
sijn volck hadde connen bewegen om daer te comen; ende by verlaeten van 
Solor connen wy niet verstaen, dat men de Indianen, die ons trouw sijn ge
weest, in ongelegentheyt behoort te verlaten; daeromme wy U.E. in bedene
ken geven, ofte niet geraden sy met inductien, parsuagien ende eenige ver- 
eeringe denselven met sijn volck in Banda ofte ^^boma tejrecken, t’haerder 
verseeckeringe ende tot meerder versterekinge van des Compagnie’s staet,
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Met droefheydt hebben vernomen het effect van ’t lange geduchte uyt- 
Mataram. barsten des Mattarams tegens Batavia; insonderheyt, nu het gediet is tot soo 

grooten schaede van onse goede burgerye. Lange heeft dit vier gesmoockt,
soo is de schaede te grooter gevallen.

21.

ende, omdat het te weynich is geacht,
Tot defentie heeft dese stadt noyt eenige proportie gehadt; ’t schijndt dat op 
de comoditeyt van de reviere meer is gelet, als op de behoorlijcke fortificatie

was het vermaerde fordt aen de zee-tot de noodige conservatie: immers 
candte seer vervallen. Godt almachtich hebbe loff ende danck, voor dat hy
deselve plaetse soo genaedelijck heeft bewaert, ende den bespringeren te 
moedich, te broilliandt, ende t’ onpatientich heeft gemaeckt, om haer saecke
met beleydt aen te gaen.

Het blijckt dat sy soowel ons, als wy haer, door onkundicheyt te weynich 
hebben geacht, ende is daerdoor apparent, vermidts de bevindinge aen weder- 
syde, dat ider voorsichtiger wesen sal. In geene saecken sijn wy meer becom- 
mert, dan dat ons den Mattaram sal trachten te verduren, ’t Is wel soo, dat hy 
aent fordt, noch aen de affgesneedene stadt, als die behoorlijck sal sijn ge- 
fortificeert (sooals U. E. voorgenomen hadden), geen cans en sal hebben; 
maerals hy ons het landt gestadich soude infructueus maecken ende houden, 
soo souden wy missen eene van de nutste vruchten onses rendevous, wandt 
door gebreck van ververssinge, soo voor de inwoonderen aldaer, als voor de 
aencomende ende vertreckende schepen, de siecken niet gesoulagieert, ende 
de gesonde niet wel onderhouden souden connen worden. Hoe noodich de 
refrechementen van orangien, lamoenen, groene cruyden, versch vlees ende 
visch tot conservatie van des volcx gesondtheydt is, die gestadich op soo 
langhdurigen reysen moeten swerven, is ons alle genoech bekendt, ende 
d’abondantie, die men van alles tot Batavia conde becomen, heeft ons door- 
gaens de meeste hoope gegeven vantspoedich toenemen ende groodt progres 
derselver plaetse.

::
l

Van Lisbonawert geschreven dat het advijsjacht, ’t welcke van Goain vier 
maenden aldaer was aengecomen, tot tydinge medebrenght, dat den Matta
ram nae Malacca om assistentie hadde geschreven, ende die van Malacca, 
hem voedende met goede hoope, hadden daerom expresselijck naer Goa ge- 
depecheert; ende tot de affsendinge van dit gemelte jacht soude dit wel 
van de besonderste consideratien wesen, ende te meerder spoor in Portugael 
geven, omme hare equipagien op Indien te vergrooten, ende nu metsooveele 
troubelen belemmert zijn, ons te meerder voordeel aff te sien; dat oock de 
redenen sijn, waeromme wy ons te meer in equipagien te doen, evertueren. 
Qualijck connen wy gelooven, dat den Mataran zijn volck voor Batavia 
hetgeheele regensaysoen soude overhouden, overmidts de ongelegentheyt 
yandt landt eïide d’incommoditeyt

!

eene

by contrarye windt hunne vyvregvan
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van de Oost na de West te bringen. U. E. advijs hierop vinden wy twijffel- 
achtich. De overgecomen Raden van Indien vaderen mede daerin. Lefebvre 
meyndt, dat sy t niet sullen connen uytstaen, ende Willem Jansz. is van con- 
trary advijs; sulcx, dat wy wenschen by naerder advysen, mette overcompste 
van Schiedam, ’t voordere succes te vernemen.

; •-'n
7
/ Hoe den Mattaram alle deconinckrijcken op Java ende Maduraorïderzyne 

gehoorsaemheyt heeft gereduceert, is in verscher memorie; maertotnoch toe 
hebben van niemandt connen vernemen, dat hy in ’t regensaizoen eenige 
plaetsen belegert heeft gehouden. Sorebayeheeft hy naer eenen thienjarigen 
oorlog t’ondergebracht, comende in drooge sayzoen te velde; doch al tij ts 
vertreckende jegens de aencompste van den regentijt. Ende alsoo ons aen de
conservatie van Batavia ten hoochten is gelegen, soowel aen ’t casteel, de 
stadt, als landtschap, soo recommanderen wy U. E., ende alle de Raeden van 
Indien, dat met alle wijsheydt ende rijp overlegh ’t selve mach bevoordert 
werden. In verscheydene saken soude men voor eenigen tijt metten Matta- 
raan wel mogen siviliseren, sonder ’t uytterste te willen uytvoeren; tot des 
Compagnies naerder gelegentheydt soude men hem jaerlijcks met eenige 
geschincken, die hem aengenaem waren, mogen besoecken; goede woorden, 
sonder engagement etc. te geven, omme, al temporiserende, tijt te winnen.

Om den staet van Indien soowel van cappitael, als van schepen ende volck 
te versien, hebben de Seventhiene geresolveert, U. E. met dese aenstaende 
equiqagien toe te senden, boven de coopmanschappen, soo in silver als in 
goudt, de somme van 10 tonnen goudts, waervan ’t meeste sal gaen mette 
eerste uytseylende schepen, als ƒ720.000 mette zes groote schepen, te weten 
in elck ƒ120.000 als: Nijmegen, Deventer, Amboina, Middelbarch, ’t Ho ff 
van Hollandt ende Leeuwaerden. Item mette twee oorloochsjachten ende de

\

22.
Kapitaal.

Lecuwinne van Amsterdam- / 180.000, ende met Ter Vere} Vlissingen ende 
Deljfshaeven in ’t voorjaer ƒ 100.000. Godt de Heere gelieve alles in salvo te 
geleyden, ende datsuccessivelijcken soulagiabelder cargasoenen mogen over- 
crygen (in conformite van onsen eysch hiernevens gaende) als dit jaer 
becomen hebben, opdat de Compagnie ontlast, ende de participanten de 
verhoopte uutgifte mogen becomen. De groote equipagien, die nu successive- 
lijck hebben gedaen,ende alsnoch doen, stellen de Compagnie geheel buyten 
posture. De jonghste gedaene uutgifte van 25 percento heeft men geheelijck 
moeten opnemen, ende daerenboven noch sooveele meer, tot uytvoeringe 

het bovengemelte, dat tegenwoordich belast sijn met omtrendt de 115 
goudts; welckers intresten jaerlijcx participanten onthouden den

van
tonnen
uutgifte van omtrendt de 10 percento; sulcx dat de Compagnie niet en sal 
connen continueren met soo sware equipagie te doen, tenzy mette geheiste 
yendible retouren van daer werden gesecondeert, ende datter in Indjen $09
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gemenageert werde in ongelden, in onnoodige bouwinge ende geschincken; 
item dat op de getrouwicheyt van alle degeene, die des Compagnie’s mid
delen administreren, endeprodigaèl dispenserenderselver, als andersints, soo 
werde voorsien, dat het de Compagnie in haeren staedt aldaer mach comen
te gevoelen.

De placcaeten jegens de ondercruypinge van den vryen handel, door U. E. 
Vrije gemaeckt, approberen wy in allen deelen, recommanderende dat de strickte 

observantie gevoordert werde.
Dat de Engelsen den peper totBantham alleen coopen, is geheelijck tegens 

Spilde sal ’t selve in Engelandt aen des Compagnies gedeputeerde 
aengeschreven ende gelast werden, dat zy des Compagnies intrest daerover 
tegens d’Engelsen moveren ende voorderen. Wat aldaer verrichten sullen, 
sal U. E. naemaels werden geadvyseert. Intrum wenschen wy, daer haer de 
saecken sulcx mochten voegen met den Mattaran, dat U. E. met Bantham in 

goet verdrach mochten comen, om alsoo met vriendtschap den peper
handel nevens d’Engelsen te mogen becomen. Soo lange hetselve niet geef- 
fectueert en werde, sullen U. E. ons dienen toe te senden goede ende bestante 
bescheyden van ’t geene d’Engelsen, tegens het gemaeckte accoordt, aldaer 
verhandelt, genegotieert, ende uytgevoert sullen hebben, om ons daermede 
in tijt ende wyle te behelpen.

Aengaende het onderhouden ende maken van oude ende nieuwe forten, 
de Seventhiene hebben geresolveert, den Gouverneur ende Raeden van Indien 
aen te schryven, dat alle Gouverneurs ende Commandeurs van eenige plaet- 
sen expresselijck sal werden gelast, wel te letten op de nootwendicheydt, 
schouwende alle hetgene, dat naemaels eenichsints als vergeefse costen 
soude werden geoordeelt, ende dat men daerom tot allertijt verantwoorden 
sullen moeten ende reeckenschap geven, off haer gedaene werck noodich 
ofte onnoodich zy geweest.

28.

24.
Engel- het tractae 

schen te
Bantam.

een

25.
Forten.

De Gedeputeeerde van de Compagnie in Engelandt, als de heeren: Pieter 
mitteer de CarPentier* Hans de Haese, ende Jan Mertsz. Merens, metten advocaet 
den der Johan van Heemskerck, hebben daer nu al zeven maenden geweest. Omtrent 

CniePing de vier maenden lanck hebben sy gedisputteert in wat taele dat se besoing-
Enge- neren souden, ende niettegenstaende dat alle de voorgaende conferentien in
land.

26.

de Fransche taele sijn geschiedt, soo hebben deselve heeren Gedeputteerde 
in Engelandt, jegens d’intentie van de Gecommitteerde der Seventhiene in
Nederlandt, die met haer corresponderen, geconsenteert, dat de resiproke 
eyschen ende het verbaliseren op deselve soude geschieden in soodanige 
talen, als ider Compagnie soude goetvinden, ende dat het gearresteerde in 
’t Latijn ende Frans soude gestelt ende geteeckent worden. Hierop sijn de 
eyschen overgegeven; d’Engelschen gaven den haeren in ’t Engels, ende
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d onse in ’t Frans, daervan ider Compagnie translaedt in hare taele heeft 
laeten maecken. Tsedert tot nu toe hebben gedisputteert op de forme van de 
antwoorde. D’Engelsen sustineren, dat men in ’t geheel, ende seffens in ’t ge
schrifte op ider poinct behoort te antwoorden; d’onse daertegen verstaen, 
dat men behoort articularum te gaen, nemende eerst voor het eerste poinct 
van de Engelsen, ende dat geaccommodeert sijnde, dan het eerste poinct 
onsen eysch, ende successivelijck soo voorts, om niet te veel overhoop te 
haelen, ende de gemoederen niet meer te vervreemden; dat oock den voet is 
van de leste gedaene besoingne, ende conform d’ intentie van de Seventhiene. 
Veele debatten zijn hierop in Engelant gevallen, ende by de laeste brieven 
vandaer gecomen, stonden de saecken noch in dese termen. Des Conincx 
raeden, die door syne Mayesteit tot dese besoingne sijn gecommitteert, sijn 
soo geoccupeert met andere rijcxsaken, dat tot dit werck weynich connen 
vaceren. Van d’eyschen aen wedersyden gedaen, senden wy hiernevens copye, 
daerby U. E. sullen zien met wat cleen fondament d’Engelsen over ons da
gen, ende hoe rechtmatich onsen eysch is. ’t Is bedroeft, dat sooveele onre- 
delijcheyt verdragen moeten, ende willen wy echter hoopen, dat den tijt het 
goet recht van de Compagnie manifesterende, sulcx daernaer tot des te 
meerder confusie van de Engelsche sal gedyen.

Wy verhoopen, dat het voortaen aen geen retourschepen in Indien sal ont- 
breecken, om ons met groote retouren te versien, alsoo in Indien voorde 
handt sullen wesen, omme met Godes hulpe in November toecomende van 
daer harwaerts te comen, de schepen: Schiedam, Leyden, Batavia, Dordrecht 
ende Hollandia van Amsterdam, Tholen ende Fredrick Hendrick van Zee- 
landt, ’t Wapen van Delft van de Camer aldaer, ’t Wapen van Rotterdam van 
die Camere, ende de Gailliasse van de Camer tot Hoorn; dat thien bequaeme 
schepen sijn. De Goude Leeuw, Walcheren ende Vianen sijn soo laet uytge- 
seylt, soo hiervooren is geseght, dat wy vermoeden die in Indien sullen moeten 
blyven tot retourschepen van ’t jaer 1630; daeromme wy U. E. recomman
deren deselve te gebruycken tot soodanigesaecken, dat se niet verleth mogen 
worden, omme alsvooren tot retourschepen gebruyckt te werden. Jegens het- 
selve saysoen, dat is November 1630, verhoopen wy, datGodtdeHeereU. E. 
behouden sal laeten toecomen de retourschepen: Nimmegen, Deventer ende 
Delfshaven van Amsterdam, Middelburch van de Camer in Zeelandt, ende 
Leeuwarden van de Camer tot Enchuysen, e^ide liever dan datter dienste re
touren in Indien souden worden overgehouden, soo sullen U. E. ’t schip de 
Leeuwinnemede tot retourschip gebruycken, dat altsamen negen schepen sijn.

Alsnu hebben geresolveert: vijf nieuwe retourschepen voor ’tjaer 1631, 
neffens eenige bequaeme jachten te timmeren, alsoo de Camer van Zeelandt 
in plaets van een swaer oorlochschip opsetten sal; des sullen de twee schepen

van

27.
Uit

rusting.
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Vlissingen ende Der Veere als voorsz. in Indien tot oorlochschepen gebruyckt 
worden.

AIsoo door de overcompste van de jonghste drie alhier gearriveerde Rae- 
den van Indien U. E. wat ontbloot sijn, ende niettegenstaende U. E. te ver
wachten hebben de heeren Specx ende Raemburch, voor desen'vertrocken, 
ende met dese vloote Gysels, soo hebben de Seventhiene echter goetgevon- 
den U. E. alsnoch met drie extraordinaris Raeden te versien, als te weten: 
........ i), van hier gaende, ende Philips Lucasz., President in Amboina, mits
gaders Francisco Pelsaert, met Batavia jonghst uytgeseylt, welcke personen 
U. E. tot Raden van Indien sullen asumeeren, als eenige plaetse van de acht 
Raeden, naer den ontfanck van dese onse missive, sullen comen te vaceren, 
te weten successivelijck, soo hier boven sijn gestelt, als eerst 
de tweede plaetse: Philips Lucasz., ende voor de derde: Francisco Pelsaert 
.......... 3) heeft sijn conditie by de Compagnie gemaeckt; de andere twee per
sonen sullen genieten een tractement van f 200 per maendt, ingaende voor 
driejaren van den tijt haerder asumptie.

D’heer Aert Gysels heeft groote ervarentheydt van Amboina, alsoo aldaer 
is geweest ondercoopman, oppercoopman ende directeur. Soo t’sijnder aen- 
compste in Indien ’t gouvernement van Amboina ofte naemaels quaeme te 
vaceren, wy achten, dat de Compagnie van hem aldaer sooveel soude ge- 
dient wesen, als van imanden in Indien; daeromme recommanderen U. E. 
hierop te willen letten.

Wy continueren alsnoch by onse vorige resolutie, om alle gaende ende 
comende schepen naer Parcia, Suratte ende de Cormandelsche Custe haer 
reyse over Batavia te laeten nemen, dat U. E. aldaer soo sullen ordonneren, 
totdat by ons van hier andere ordre gegeven werde.

Wy werden hier seer gequelt van de bootsgesellen, die in Indien als sol- 
daeten te lande gedient hebben, mette pretentie van de betaelinge des ran- 
soens, dat se aldaer derven; ’t geeft ons hier seer groote moeyte, ende men 
cander niet afcomen sonder eenige reparatie te doen. De consequentie doet 
ons hetselve seer hardt tegenhouden. Mette soldaeten staedt de saecke wel 
lequide, alsoo haren artijckelbrief claer spreeckt. Oversulcx recommanderen 
U. E., vaste conditie te maecken mette matrosen, die als soldaten te lande 
worden gebruyckt; verstaen U. E. dat het rantsoengelt haer toecompt, laet 
het haer aldaer gewerden, opdat wy hier daerom niet behoeven te disputeren.

Willem van Wel ende Ockgie Ieppema hebben by missive ende requeste 
uyt Indien versocht, om naer de expiratie van haeren tijt naer ’t vaderlandt

*) Niet ingevuld.
*) Niet ingevuld.
9 Niet ingevuld.
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te mogen keeren, welck versoeck, alsoo ’t redelijck is, deselve personen zijn 
toestaende.

Op het belasten hier te lande van de gagie dergeener, die naar Indien 
vaeren, hebben wy rypelijck gedelibereert, ende connen wy niet bevinden, 
dat men vruchtbaerlijck daerinne eenige veranderinge behoort te maecken; 
vermidts de belastingen alhier spruyten ofte tot uytreedinge, ofte tot onder
houdt, voor het aenvangen van de reyse. Echter sullen U. E. aldaer deselve 
personen niet verlegen moeten laeten, maer de luyden in haren noodt assi
steren, sooveel als tijt ende gelegentheydt sal vereyschen.

By den artyckelbrieff is verbooden dat niemandt eens anders reeckeninge 
van verdiende maentgelden, in ’t landt ofte op de reyse, sal mogen coopen; 
doch vinden wy dat het in Indien zeer wort gepractiseert. Oversulcx sullen 
U. E. aldaer op alle plaetsen laeten opnieuws vercondigen : soo imanden uyt 
noodt zyne reeckeninge bestondt te vercoopen, datalsulcke vercoopinge niet 
en sal van waerde werden gehouden, tenzy, dat het met kennisse van den 
oppercoopman, schipper ofte andere overhooffden sal zijn geschiedt; midts 
datter in Indien daervan notitie op de boecken gehouden, ende ’t selve op 
alsulcke rekeninge geannotteert werde, by personen, daertoe gequalificeert.

Actum in Amsterdam, den 28 Augusty 1629. De Bewinthebberen der Oost- 
Indische Compagnie ter vergaderinge van de Seventhiene, U. E. vrunden.*)

*) Onderteekening ontbreekt.
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BI. 103. — In Coen’s brieven naar patria staan de volgende brieven nitpatria als ontvangen 
vermeld:

Bladzijde 
waar vermeld

!
Datum Bladzijde

waar bij ons uitgegeven
l

lOAug. 1627
24 Sept. 1627

1 Oot. 1627
7 Oot. 16271)
5 Nov. 1627

29 Nov. 1627 
4 Deo. 1627
8 April 1628

21 April 16283)
28 April 1628»)
17 Mei 1628 4)
20 Mei 1628B)

De volgende brief, bij ons uitgegeven, wordt niet uitdrukkelijk door Coen vermeld:
16 Sept. 1627

De volgende, bij ons uitgegeven, zijn eerst door zijn opvolger beantwoord:
25 Oct. 1628 
16 Deo. 1628
18 Deo. 1628 
18 Deo. 1628
22 Deo. 1628

2 Jan. 1629
21 Maart 1629 
20 April 1629 
28 April 1629 
28 Aug. 1629

BI. 139. — Block Martsz. — Vgl. zyn brief aan Bewindhebberen van 8 Febr. 1629 bij Tiele- 
Hoeres II, 156.

BI. 178, 187. — Over Ambon en de Molukken in doze jaren zie Tiele-Heores II, 113 vv., 
132 vv. en 146 vv.

BI. 192. — „Syne Majesteyts missive’’: Tiele-Heeres II, 124.

103 775
103 789
103 794
103 795
103 niet ingeschreven
139 797
139 801
156 802
156 809

niet ingeschreven170
156 IJ

169 7» n.

*) Bij ons met den datum 6 Oct., naar het uitgaand brief boek.
J) Bij ons met don datum 20 April, naar het uitgaand brief boek.
8) Brief van de kamer Botterdam.
*) Brief van gecommitteerden uit do verschillende kamers, uit den Haag. 
B) Brief van de kamer Zeeland.
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864

BI. 651. — Pieter van. Daynen. — Laatste door hem medegeteekende resolutie. —Hij over
leed 31 Maart 1628; zie bl. 136. — Brief van hem aan Bewindhebberen van 7 Nov. 1627: Tiele- 
Heeres II, 171.

Bl. 665. — Jacques Lefebvro. — Eerste door hem medegeteekende resolutie. — Hij was 
28 Mei aangekomen. — Zie zijn dagregister over 1 Juni—4 Nov. 1628 in Daghregister Batavia 
1624—1629, bl. 333 w.

Bl. 752. — Warga van Tegal. — Vgl. het dagregister over 22 Juni—8 Oct. 1629 in Dagh
register Batavia 1624—1629, bl. 391 vv. — Over Coen’s sterven aldaar, bl. 397; de begrafenis: 
398; voorts daarover de brief van Gouverneur-Generaal en Baden van 15 Dec. 1629 bij De 
Jonge V, 153—155.
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REGISTER DER PERSOONSNAMEN.

Bicker (Jacob), bew indhebber, 829.
Biguel (Jacob), alias Violet, vendrig, 708, 729, 

763.
Bix (Richard), president der Engelscben, 156, 

200.
Block (Jan Gerritsz.), voorlezer, 438.
Block Martensz. (Adriaen), commandeur, 

104,136, 139—140, 37 L—372,382,481—483, 
503, 564, 566, 568—569, 577, 672—673,683, 
694,701,709,715, 718, 735, 753—754, 759, 
765, 789,797—798,801—802, 827,835. 

Boessakrt (Guilliame), 768.
Bollentijn (Symon), kapitein, 708, 729.
Bom (Cornelis Willemsz.), schipper, 549—550,

A.
Abbas, shah van Perzië, 846.
Abdoel Salam, zwager van den sultan van 

Bantam, 75. (' ' 't ’ Kfl £■
Adonera, hoofd op Solor, 195—196, 248.
Adriaensz. (Willem), vrijburger, 132, 790. 

Delft.
Aerdtsz. (Jonas), proponent, 826.
Ali (Kitchil), ,admiraal van der zee1' wegens 

den sultan van Ternaten, 41—43,133—134, 
187, 224,401—403,407-409, 414,430—433, 
436, 438, 713—714, 716, 724.

Alleman (Constantijn), 617.
Altena (Arnoud), bewindhebber, 788.
Anckerman (Bernardo), 755.
Andulla (Godia), 755.
Andriesz. (Jan), smid, 751.
Antheünisz. (Adriaen), kapitein, 708, 754.

’a-Hertogenbosch.
Arentsz. (Willem), vrijburger, 136.
Assüero (Bartolomeo d’), kapitein, 709.
Astknburgii (Jacob Claesz.), schipper, 604, 

763.

668.
Bomes (Pieter), proponent, 240.
Bontids (Dr. Jacobus), geneesheer, schepen, 

747.
Bontius (Willem), opperkoopman, 724.
Boon (Hans), vendumeester, 662,729,747,766.
Boonkter (Jan Gijsbrechtsz.), schipper, 393, 

691, 69Jv
Bosman (Yeman Splintersz.), schipper, 688.
Boüdaen (Jasper), juwelier, 828, 840.
Bouraxa (tommagon), 91—92, 95, 97, 128— 

129,140—144, 166, 407, 426—427,440—441, 
472, 728, 742.

Bodwensz. (Dirck), alias Bult, schipper, 332, 
566, 659, 762.

Bouwensz. (Gideon), koopman, 741.
Bouwknsz. (Lijsbeth), 790.
Boyckesz. (Boycke), 132, 790.
Brokcke (Pieter van der), opperkoopman, 22— 

24, 90, 114, 116, 120,132,152, 294, 300,310, 
342, 345, 347, 350, 354, 358, 361,372,380— 
382, 387—388, 558, 586, 597, 676—677, 688,

B.
IIabouw (Godia), sabandar van Banjermasing, 

450.
Backer (Jan Willemsz.), vrijburger, 638. Vlis- 

singen.
Backer (Willem Corneliaz.), schipper, 688.
Bas (Dirok), bewindhebber, 838.
Ba ven (Willem Jansz. van). R. 1627 April 15.
Behoort (Nicolaes), koopman, 447, 480—484, 

541, 543, 573, 735—736, 739. GorJcum.
Bkncon, hoofd dor Chineozen te Batavia, 328, 

340—341,497,556, 562, 735.
Bkntem (Baront van), luitenant, 709, 726.
Berckkl (Pieter Clemontsz.), bewindhebber, 

788,838.
Bkrckklangii (Oya), öiameesch groote, 282— 

283, 373, 379.
Berge (Hans van den), opperkoopman, 342, 

604.

758.
Broeckmans (Gerrit), opperkoopman, 112,222, 

250—253, 255, 258, 389,424—425, 533—534, 
538—540, 630, 648, 699, 717, 722—723, 747. 

Brouwer (Hendi’ick), bewindhebber, 829,838. 
Bruyn (Claas Jansz.), schipper, 762.
Brüynk (de), predikant, 181.
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ColfFj kapitein, 50, 217.
Combon (de), Chineesch ambtsdrager te Cliia- 

cheu, 110, 666.
Gors (Jan Hendricksz.), opperkoopman, 761. 

Delfshaven.
Cornely (Gregorius), opperkoopman, 66, 123, 

151, 206, 215, 218—219, 226, 229, 399, 421, 
424, 628—629, 679—680, 684, 710, 721, 764,

Corsen (Gerrit), assistent, 721.
Cortenhoeff (Jacob Dircksz.), 301, 308.
Cortenhoeff (Pieter Jacobsz.), zoon van den 

voorgaande, vaandrig, 751. Arrakan.
Coster ((Jan de), koopman, 255—256,448,450, 

721.
Coster (Willem Jacobsz.), schipper, 604, 762.
CouRTEN(Pieter),bewindhebber,270, 274,825.
Coütoür, Moorsch koopman, 118—119, 384, 

514.
Craei, (Marten), onderkoopman, 546.
Craeyvangek (Herman), opperkoopman, 406, 

690.
Crapfe (Roelant), generaal de Denen, 581— 

582.
Croock (Paulus), opperkoopman, 446, 449,572 

—573,575, 725, 756.
Ckuydenakr (Gerrit), vendrig, 709, 726.
Crynen (Cornelis), kapitein, 709.
Cunigom (WiJIem), opperkoopman, 373,377— 

379, 674—675.
Gunst (Bartholomeus), vrijburger, 631, 662, 

664, 710, 747—748, 766.
Gunst (Jan Cornelisz.), commandeur, 249,253, 

647.

Bruystens (Hendrick), vrijburger, 337 338, 
526,642,644—645,6

Bucqüoy (Daniël de), opperkoopman, 170,529,
532.635.662.710, 747.

Burcht (Jan van der), opperkoopman, 532,
679.710, 715.

Busbüleaeüw, Moorsch gouverneur van Ma- 
soelipatnam, 291, 668.

Busch (Leonard Pietersz.), bewindhebber, 788, 
825.

Büys (Jan), vrijburger, 381.

649, 753.

c.
Caldero (Jan), 709.
Caen (Anthony), baljuw, 582, 710, 760, 767.
Calebatte (Amba Radja), 123—124, 401, 404, 

717—718.
Candidius, predikant, 327—328,497, 511.
Canoy (Bartholomeus), opperkoopman, 604.
Carpentier (Pieter de), aftredend Gouverneur- 

Generaal, 10, 16, 62, 86, 102, 175, 178,180, 
182, 185—186, 190, 192, 194,197—199,230, 
232, 259—260, 271, 274, 283, 357, 455, 561, 
615—616, 689,811—813,829,831—832, 835, 
846,856. R. 1627 Sept. 30—Nov. 2.

Carstensz. (Jan), bootsgezel, 702. Hamburg.
CastanjeJ23, 138,404 717.
Cau (Roelof Cornelisz.). R. 1627 April 15.
Cery Paducka, 533,536, 510.
Ceun, zie Keun.
Chaveleriu8 (Johannes), predikant, 721.
Chroom (sultan), zoon van den Groot-Mogol, 

100,847.
Claeijz. (Reyer), schipper, 332.
Clarenbeeck (Michiel), predikant, 461, 713— 

732.
Cloet (Hendrick), 512.
Cobrijsse (Guillaume), 274.
Cock (Jan Jansz.), schipper, 614,659. R. 1627 

Juli 21.
Coeckebacker (Nicolaes), opperkoopman, 332.
Coen (Jan Pietersz.), Gouverneur-Generaal, 

6, 14, 16, 46, 62, 76—77, 79, 84,86,90,101, 
104,108,136,139,141,155,166,179,185,192, 
197, 243, 259, 271, 276, 282—283, 303, 305, 
337,352,374,379,393,473,549,563,570,616, 
710, 775—778, 802, 811, 834. R. 1627 April 
15—1629 Sept. 18. *

Cobksz. (Matthijs), bootsman, 641. Aken.
Cokrtsz. (Edzard), 64J. Amsterdam.

I
>

5
&

£. .

D.

& Danckakrts (Sebastiaen), predikant, 140, 716, 
732, 786—787.

Danielsz. (Frans), soldaat, 625. 'Haarlem. 
Daoed (Godia), 755.
Delabkcq (Louis), bewindhebber, 788,802,809, 

826,830.
Del Couut (Anthonio), commandeur, 593— 

591, 597, 599, 604, 606, 693, 710, 715, 764. 
Denijs (Cornelis Hendricksz.), R. 1627 Apr. 15. 
Denijs (Diego), kapitein, 709.
Derce. (Herman), soldaat, 702. Uuterson. 
Deutecom (Jochem Roeloffsz. van), kapitein, 

708,719—720, 725. Doetinchem. 
j Diego, Christen Japanner, 674.
! Djemen (Anthonio van), Raad van Indië,

..
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Directeur-Generaal, 62, 84, 86, 90, 136,141, 
155, 166, 178, 190, 232, 248, 274-275, 282, 
302, 325—326, 328, 33S, 421, 582, 593, 684, 
694, 710. R. 1627 Oct. M629 Juni 11; 1629'“ 
juin 2”2—'Sept. 18.

Diucksz. (Pieter), opperkoopman, 232, 838, 
840.

Doetmenüyt (Cornelis), onderkoopman, 544— 
546, 564—565, 74S, 752.

Dop (Willem Outgersz.), assistent, 689. Hoorn.
Doreslaer (Jacob van), secretaris der Hooge 

Regeering, 720, R. 1627 Oct. 4—1628 Juli 26.
Draeck (Adriaen W.), vendrig, 708.
Drent (Cornelis Teunisz.), lid van den Raad 

van Justitie, 662, 709, 739, 746—748.
Dübois (Abraham), schipper, 232, 633, 637. 

733—734, R. 1628 Jau. 10.
Doeken (Evert van), 755.
Düjardin (Dirck), opperkoopman, 761.
Ddreüs (Andrics), chirurgijn, weesmeester, 

662, 738—739, 747.
Dossen (van der), onderkoopman, 546.
Duyn (Jan van der), bewindhebber, 838.
Düynen (Pieter van), Raad van Indië, 62, 84, 

86, 90, 136, 443, 763. R. 1627 Oct. 4—1629 
Sept. 18.

Dijcka, Formosaan, 69.

G.
Gabang (pangeran), Bantamsch groote, 75,77, 

483.
Gardenijs (Arent), koopman, 418.
Gardijn (Juriaen), luitenant, 708, 726.
Gateao (Jan), sergeant, 460.
Geleynsz. (Woilebrant), koopman, 592. 
Gerbrants (Isaack), schepen, 617.
Gsuritsz. (Bartolomeus), vrijburger, 704. 
Gibson (Anthonio), onderkoopman, 739. 
Gokgoege (de), Tornataansch .groote, 41—43,

244.
Gomez (Cliristoffel), 709.
Gomez (Paolo), 123,138, 404, 717.
Gorcüm (Jan van), Raad van Indië, 123,126, 

136, 176, 178—180, 189, 207, 215, 219, 229,
245, 396,399,403, 410,467,561,621,689,694, 
703, 705, 710, 712-714, 721, 731. R. 1628 
Juli 14—Nov. 1.

Go ver (Juan de), 521.
Gracht (Albert van der), bewindhebber, 788, 

838.
Groes (Aris Cornolisz.), schipper 332, 672. 
Groote Heer (de), 25,151, 365, 779. 
Groot-Mogol (de), 100, 343, 350, 387,514, 519, 

598, 605, 836, S42, 847.
Gttijrn (Job Christiaensz.), opperkoopman, 

151—152, 342, 347, 356—357, 587, 769—770. 
Gijsels (Aert), commandeur, 579, 849, 858.

s'y " ' • -
* ./*7r.. -

E.
Eskens (Jan), 641. Oldenburg.
Evkrtsz. (Jan), hoogbootsman, 768. Monniken

dam. H.
Haeff (Wouter ten), schipper, 604.
Haks (Everart), 7S6.
IIaga (Cornelis), gezant te Konstantinopel, 

779.
JlAGic(Jan van der), opperkoopman, 71, 147.
Kale (John), Engelscli kapitein, 156,459.
Halkny, zoon van kapitein Hitoe, 210, 456, 

459, 717.
Ham (Michiel), opperkoopman, 332, 630, 662.
Hamer (Gerrit), opperkoopman, 801.
IIamsia, sultau van Ternate, 15, 41—43, 45, 

121—122, 133—135, 187— 18S, 192,244,401 
—403, 407—409, 412, 414, 432—434, 436— 
440, 713, 817, 851—852.

Harde (Jacob de), ouderling, 662, 709.
Hartman (Mr. Marten), schepen, 759.
Hartmans (Jan), onderkoopman, 147, 277— 

278, 659.

F.
Faüssbbray (Raoul), soldaat, 768. Mondaublau. 
Fkrrabks (Houdriek), adelborst, 361. 
Flbüsbürch (Paulus van), vendrig, 708, 726. 

Flensburg.
Floby, Japanner, 709.
Fodedy Pasja, 25, 591,815.
Fonteyn (Philips), 461. Hesdin.
Fuanciiois (Mr.), landmeter, 709.
Fhanckkn (Cornelis), bewindhebber, 788, 838. 
Fransz. (Jan), schipper, 537.
Fransz. (Pieter), assistent, 719.
Fredkbik Hendrik, Prins van Oranje, 35,100 

—101, 111, 151, 157, 163, 166, 175,185, 193, 
197, 267, 272, 282—283, 304, 357, 361, 367, 
373—374,379, 890, 410,412-415,563,615— 
616,672, 674, 782, 824, 842.

/
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Jacobsz. (Ermbout), luitenant der burger
wacht, 662, 708, 720, 725.

Jacomo (Manoel), 521.
Jaffioye, Japanner, 69,146—147,551,553,561.
Jansz. (Cornelis), scliipper, 342, 637. R. 1627 

April 15—Juni 16; 1628 Jan. 10.
Jansz. (Jaeob), 638. Delft.
Jansz. (Jaeob), bosschieter, 704.
Jansz. (Lenardt), 841. Amsterdam.
Jansz. (Matthijs), schipper, 169, 604.
Jansz. (Pieter), bosschieter, 768. Den Briel.
Jansz. (Victor), ziekentrooster, 765. Loenen.
Jansz. (Willem), Raad van Indië,oud-gouver- 

neur van Banda, admiraal, 21, 24, 26, 50, 
114,136,181—182,310,345,351,354,357,362, 
365, 396, 416, 561, 689, 694, 709—710, 712— 
713,716, 721, 813, 855. R. 1628 Juni 24— 
Nov. 1.

Harusé (Hendrick), luitenant, 191.
Hask (Hans de), bewindhebber, 825, 835, 856.
Hasel (Jan van), licentmeester, vervolgens 

commandeur, 76—77,87,116,152,222, 237, 
342,345,352—358,4368—369, 372, 382—384, 
386, 388—391, 514, 516—518,579,583,586, 
596,598,600,630,651,677,6S4,687, S47—848.

HASSEnAKR(Dirck), bewindhebber, 788, 838.
Hasselt (Jan Lucasz. van), 597, 754, 756. 

Hasselt.
Havart (Isaacq), ouderling, 731.
Heehskebck (Jaeob van), advocaat der Com

pagnie, 856.
Hendrick8z. (Claes), schipper, 521.
Hendbicksz. (Gerrit), schipper, 604.
Hbrwbe (Rogier), soldaat, 461. Londen.
Hbornids (Justus), predikant, 240, 412, 420, 

731—732.
Heuvel (Anthony van den), fiscaal, 529,532, 

673,679,702,710,753,790.
Heyn (Pieter Pietersz.), admiraal der W. I. C., 

579,585.
Hitoe (kapitein), 210—212,246,400—401,409, 

456,459,680,717—718.
Hoeff (Cornelis van der), oppercoopman, 68, 

232, 248, 253, 255, 257, 338, 421, 523—525, 
-528,546—548,745-746.

HoBNEY(Jan dp, oppercoopman, 120,195,247, 
422,424,706721, 853.

Horthbmel (Jaeob), vendrig, 708.
Howley, president der Engelschen, 200.
Hurt (Anthony), onderkoopman, 741,750.
Hussenbeeck, zie TJssainbeecq.

!
Jansz. (Willem), opperkoopman, 550,555,557, 

560—563, 750. R. 1628 Jan. 10.
Jansz. (Willem), schipper, 636.
Japon (Chili), 248,250, 527.
Jean (Pedro), Armeniër, 363, 368.
Jemming (Dirck), schepen, 617, 662, 694, 709,

746.
Joachimi, gezant dor Republiek in Engeland, 

798—799.
Jongestel (J.), bewindhebber, 788.
Jongh (Hendrick Claesz.), schipper, 480. 
Jünius (Robertus), predikant, 511.
Jüriaen (Hans), zie Kerckman.

:1
■5

K.
I. Kabel I van Engeland, 857.

Kakiali, zoon van kapitein Hitoe, 459, 717. 
Kkkbe (Ambrosius van der), schepen, 747— 

748.
Keizer (do), 585, 810.
Kerckman (Hans Juriaen), kapitein, 709, 725. 
Kerckringh (Hendrick), koopman, 462, 467, 

470, 731.
Keün (Symon Jansz.), schipper, 637, 688.
Kick (Willem), zwager van Scbostiaen Danc- 

kaerts, 786.
KisTGEN8(Frederick), vrijburger, sohepen,709, 

746, 779.
Kitchil op Solor (d’ oude), 55.
Kunsick, tolk, 278.
Kunst (Bartholomeus), zie Gunst.

Ieppeha (Ockgie), 858.
Intang, slavin, 674.
Iquan, Chineesch zeeroover, 72,100,149—150, 

160,168,261,426,488,490,500,518-519,849. 
Isbrantsz. (Marton), directeur ter kust 

Choromandel, 28,60,114,118—120,175,236, 
259, 290, 303, 312, 335, 370, 379,385,387— 
889, 513, 519-521, 535, 579, 649, 667, 687, 
698—699, 744,848.

van

J.
Jacobsz. (Adriaen), schipper, 758.
Jacob8z. (Cornelis), kraokbezoeker,240,692__

693. Watway.
/
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Maheüs (Zaoharias), 786.
Maleyb, 582.
Mambang Sangera, gezant van Ligor, 588,540.
Mamet Alibeeck, gouverneur van Japara, 362,
r ,644.

Mametacki, zie Mamet Taohick.
Mamet Tachick, zoon-van TJssambeecq, 29, ^ & •- 

119, 304, 352—354,368, 597.
Mameth Taky, zie Mamet Tachick.
Man (Hendrick), sergeant, 546.
Marees (Adriaen de), koopman, 280,375,377—

378, 540, 542—544, 573, 675, 748.
Maseycic (Cornelis van), ontvanger-generaal,

586, 708,763.
Maurits, Prins van Oranje, 374.
Mauw (Jan Symonsz.), 769.
May Soulong, 674. Patani.
Mayer (Michiel de), opperkoopman, 170.
Mayndkr (Adam), opperchirurgijn, 720.
Meerman (J. Gerritsz.), bewindhebber, 825.
Mrk8tkr (Jeremias de), Raad vanlndië,62,84,

86, 90, 136, 694, 700—701, 720. R. 1627 Oct. 
4—1628 Aug. 19.

Melciiiorsz. (Wouter), predikant, 221,412.
Ment (Dirclc), 517.
Ment (Eva), „gemalin” van den Generaal, 751.
Merens (Jan Martensz.), bewindhebber, 788,

825, 835,856.
Meusz. (Sybrant), lijfschut van den Generaal,

406. Jever.
Meyer (Cornelis de), opperkoopman, 443.
Micuielsz. (Engel), luitenant, 708.
Michielsz. (Wouter), zie Melchiorsz.
Midthoff, kapitein, 217.
Milde (Willem de), koopman, 25, 151—152,

591, 815, 846.
Modaffar, Sultan van Ternate, 192, 432,434,

438, 817.
Mogdissi, 755.
Molineus, predikant, 516.
Mollembeeck, facteur van den shah van Per- 

ziö, 152, 362—363, 366, 594, 754—755.
Morktti (Joan Maria), vrijburger, 242, 642,

808. Venetië.
Mossicu (Godia), 755.
Mourcourt (Abraham de),.onderkoopman, 147,

329.
Moussabeeck, ambassadeur van den shah van 

Perzië, 5, 7—8, 11, 15, 30, 66, 101,116,152,
175, 303, 345, 353—354, 359, 363, 867, 370,
389, 614—615,618.

L.
Laemoy (kiai), Bantamsch groote, 484.
Lambrecutsz. (Lenaert), koopman, 747.
Lamekere, hoofd op Solor, 195—196, 248. • *''*1
Leck (Daniël van der), benoemd Raad vaii 

Indië, 171.
Lee (Dirck van der), commissaris voor Ban

tam, 117, 347,351,354,483,684,710,749,766.
Leeuw (Wouter de), onderkoopman, 342.
Lefebvre (Jacques), Raad van Indië, 44, 97, 

121—122, 133, 136, 187,193—194, 197,221, 
225,229,236,244—245,396,399,405,412,431 
—433,561, 621, 675-676, 692, 694, 700, 705, 
712—715, 721, S55. R. 162S Juni 2—Nov. 1.

Leliatto, 681, 683.
Lievensz. (Carel), commandeur, 59, 112,150, 

153, 158, 249, 257—258, 330, 332, 455, 559, 
645; 744, 753, 760.

Lievensz. (Hendrick), vrijburger, 140, 428— 
429, 617, 631, 661, 708,716,724.

Limlacco, Chinees, 481—484,556,562,723,727, 
735.

Lingrna, Moorseh koopman, 118—119, 384, 
514.

Lodensteyn (Gijsbert van), gouverneur der 
Molukken,154,430—431,442—445,454,457, 
468,478,684, 693, 708, 715,724, 727.

Lonckkn (Frans), schipper, 459, 544,546, 564 
—565, 659, 748, 752.

Loon (Hans van), bewindhebber, 829, 838.
Loots (Jan Cornelisz.), bewindhebber, 838.
Los Co.vsiglios (Sanoho de), 406, 690.
Lovkl (Troylus), luitenant, 708, 725.
Lowijbz. (Marinus), opperkoopman, 222, 295 

—296, 298, 301, 306, 308, 515, 630, 635.
Loy (Willem de), 540.
Lucahz. (Philips), gouverneur van Amboina, 

123, 125, 134, 178-180,410—411,413-414, 
417, 421, 425, 430—431, 434, 436, 444, 453, 
457, 459,463,465,470,476,621, 730, 858.

LuTKK(Andries), provoost, 768. Bantzig.
Lijn (Cornelis Jansz. van der), assistent, 689. 

Alkmaar.

*C*4. •
'C f *. - ■ - *

< ' -•-•5»
■y -

M.
Macqurlijn (Mioliiel), onderkoopman, 342. 
Maduha Radja, 140, 142-143, 427,440—441, 

450.
Mabrschalck (Laurens de), koopman, 406,690.
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Pessaert (Barent), schepen, 648, 684, 708,763.
Peyn (Jan), onderkoopman, 166.
Pheskdonne, regent van Nagasaki, 69—70,106 

—107,110,167,384.
Pietersz. (Barent), koopman, 301,384, 520.
Piktersz. (Clae8), equipagemeester, 710—711, 

728.
Pietersz. (David), schipper, vervolgens opper

koopman, 640. La Bochelle. R. 1627 April 15 
—Juli 19!).

Plaetkn (Jacob Leendertsz. van der), kapitein, 
696, 789.

Pool (Gerrit Thomasz.), schipper, 637. R. 1627 
April 15—Juli 19; 1628 Jan. 10.

Porandelli (Nicolaes), schepen, 726.
Porrenaer (Job), bewindhebber, 788, 825.
Pot (Pieter Claesz.), onderkoopman, 141.
Prakt (de), predikant, 411.
Pring (Martin), Engelsck commandeur, 3.
Prins (Herman Pietersz.), secretaris derWees- 

kamer, 631.
Proost (Pieter Willemsz.), bewindhebber, 788, 

825.
Protavi (kaitjil), hoofd op Solor, 120, 195— 

196,248,423, 853.
PöTGER(Marten), vrijburger, 662,708,726,747.
Pütmans (Hans), gouverneur van Tayouan, 

486—488,498- -499,509—51.3,519,521—522, 
552, 556, 560, 562, 661, 709, 716, 738—739, 
742, 751.

Pyleppe, Moorsch gouverneur van Masoeli- 
patnarn, 291, 668.

Muschamps (George), president der Engelsche 
loge te Bantam, 164,200.

Muts, zie Muyser.
Muyser (Pieter Jansz.), opperkoopman, 69, 

100,107,147,324,328,333, 668.
Mijl (Boude wijn van der), onderkoopman, 758. 
Mytenb (Huybrecht), vendrig, 332.

N.
Nacquan (hertog), 120,512.
Nagel (Dirck Jansz.), proponent, 461,732.
Nart, hoofd van Kambelo, 123—124.
Neledoe (Jan Jansz.), schipper, 604.
Nieuroode (Cornelis van), opperhoofd in Ja

pan, 35, 38, 70-71, 109—110,146,262, 266, 
268,274,280,287, 323,325,333,553,555,557, 
559,670-671.

Noordbloos (Jan Jansz ), schipper, 659.
Noten (Jan), opperkoopman, 439,443. R. 1627 

April 15—Juli 19.
Nuyts (David), 787.
Nuyts (Pieter), gouverneur van Tayouan, 36 

—37, 69, 71, 100, 106—111, 121, 146—147, 
149—150,158—162,167—168,259,275,278, 
284, 287, 289, 313,330—331,333—334,426, 
487—493,495—496,498,500—501,503—505, 
508, 517, 519—520, 551, 553, 555, 569, 668, 
670, 734, 737—738.

O.
Oldknburch (Marous), 353,361,363,368. 
Oosterwijck (Jan), onderkoopman, 255, 524, 

527—528, 746.
R.

P.
Raemuurcii (Quirijn Jansz. van), Raad van In- 

dië, 579, 763, 766. R. 1629 Juli 18—Sept. 18. 
Ramina, Moorsch koopman, 118—119,384,514. 
Randwijck (van), 803.
Ranga (kiai), 129.
Reael (Laurens), bewindhebber, 788.
Reabl (Pieter Jacobsz.), opperkoopman, 794. 
Reepmaker (Jacob), bewindhebber, 809,838. 
Renskn (Aron van), opperkoopman, 693. 
Retüadi Ral ja, 571—572.
Rkynerts (Pieter), schipper, 546.
Rkynikrsz. (Carel), 517.
Rippersz. (Jacob), bewindhebber, 838.

Paeüw (Jacob Jansz.), schipper, 691. 
Palsrock (Reyer Jansz.), schipper, 613—614.

R. 1627 April 15—Juni 16.
Papendeecht, 516.
Pars (Adriaen), 789.
Patacka (Jacob Jansz.), opperkoopman, 190, 

420, 613, 709. R. 1627 April 15—Juli 19. 
Pauw (Adriaen), 803.
Pels (Reynier), schipper, 217, 672,690. 
Pblsaert (Francisco), commandeur, 575,577, 

766—757, 826, 828—831, 835—836, 840, 
842—843,858.

*) Dit is David Pietersz. de Vries, schrijver der Verschelde Voyagien (Hoorn 1655).
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Rob (Baren t Cornelisz.), 613. R. 1627 April 15 I Singelinhoff, 114. 
—Juli 21.

||
Smit (Jan Jansz.), ambassadeur naar Perzië, 

116, 133, 343, 357, 361, 367, 372, 387,389— 
390,595, 600,606,677, 790.

Somer (Barent), bewindhebber, 788.
Son (Adriaen van), opperkoopman, 709, 739.
Sonck (Martinus), gouverneur van Tayouan, 

81,147,490, 633.
Sonnius (Adriaen), zie Son (Adriaen van).
Soury (Andries), directeur van Coromandel, 

523.
Soya (Radja), 123,136,404,410, 717—718.
Spangiaert (Evert Cornelisz.), opperstuur

man, 612.
Specht (Ditloff), luitenant, 700,708,715,719— 

720.

Roch (Jacob), bewindhebber, 788, 802, 809,
813.

Roeloffsz. (Jochem), zie Deutecom. 
Roosenbergh (J. van). R. 1627 April 15— 

Juli 19.
Rossen (Marten van), koopman, 301, 384,520. 
Rossenive (Radja), 123, 404,410, 717—718. 
Roy (Abraham de), predikant, 731—732. 
Rijck (Frederick Fredericksz.), schipper, 604,

762.
Rijck (Symon de), bewindhebber, 788. 
Rijckaert (Andries), bewindhebber, 788, 825 

—826, 829..

s Specx (Jacques), Raad van Indië, 62—63, 93, 
98—99,140, 142,198, 578, 619, 789, 811, 820, 
825, 827—82S, 830, 835—836, 843, 845, S49. 
R. 1627 Oct. 4—Nov. 2.

Specx (Sara), „staetdockterken” van Eva 
Ment, 751.

SpKüiiT (Herman van), 25—26, 125, 214, 401, 
776, 779, 785—786.

Spieiungh (Ewout), koopman, 461, 465—466, 
469, 472, 710, 730.

Spreku (Dirck Ewoutsz.). R. 1627 April 15— 
Juli 19.

Stadtlander (Dirck), luitenant, 217.
Staen (Gomarus van), schepen, 648, 661—662, 

700, 709, 726.
Stauton (John), soldaat, 702. Dover.
Stile (Richard), Engelsch koopman, 200.
Stoffelsz. (Jan), koopman, 578.
Strijen (Harman Claesz.), opperkoopman, 

332,474,476, 733,739.
Stkuys, schipper, 710.
Strijckkk (Isaack), vendrig, 708, 726.
Suylenstkyn (Cornelis van), kapitein, 305.
Swaen (Jan), opperkoopman, 205, 721, 742— 

743, 766.
Swaknswijck (IJsbrant van), baljuw, 760.
Swabt (I-Iendrick), konstabel, 709.
Sweers (Arcnt), bewindhebber, S09,826,829.

Saeckels (Reyer), schipper, 517.
Schkllendohf (Frederick), 742—743, 747, 753, 

766.
Schellinger (Hillebrant), bewindhebber, 788, 

809,825, 829.
Schilder (Pieter de), bewindhebber, 788, 802, 

825—826, 829—830,838, 842.
Schooff, koopman, 418.
Schoonhoven (Symon Jacobsz.), bewindheb

ber, 788,802, 809, 826,829-830,838,842.
Sc hotte (Jacob), bewindhebber, 825,838.
Schouten (Cornelis), sohipper, 637.
Schouten (Joost), assistent, vervolgens koop

man, 376, 555.
Schram (Jacob), president van Banda, 52,181, 

184—186, 622, 659,684.
Schram (Wybrant), Raad van Indië, 52, 776— 

778.
Skffi Couli Mibrza, Pers, 101.
Selim, shah van Perzië, 25.
Skragulagul (tommagon), 140—142, 407,426 

—427,440—441,450.
Skrhket (Godia), 755.
Skys (Gilles), visitatour, 62, 66,121,135,190, 

193,197-198,207, 221,439, 442, 621, 724.
Silvernagel (Jan), 709.
Simsou, Chineesch koopman, 35, 71—74, 109, 

149-150, 159-160,162,169,261,270-271, 
273,275,281, 284,288,300,311,314,316,321 
—322,488—489.

Simbuan, Chinees te Bantam, 76,128, 130, 222
’ —223,235, 630, 639,849.

Simy (nachoda), 533.

i
.f

•*

T.

Tanrett Nadi Radia, gozant van Ligor, 538, 
540.

Tkcho, 571.
Teunisz. (Pieter), schipper, 568.

>



874

Vost (Hendrick), bewindhebber, 788,838. 
Vogel (Marfcen Jansz.), kapitein, vervolgens 

majoor, 66, 128, 206, 215,219, 221,226, 229, 
399,464,467, 473—474, 628, 679—680, 684, 
696,704,708, 716.

Voorde (van de), secretaris van Banda, 50. 
Voorde (Hans van der), schepen, 648, 661. 
Vries (Frans Adriaensz. de), opperkoopman, 

522, 524, 526—528, 546, 667, 745—746.
Vry (Cornelis de), bewindhebber, 788,826,829.

Thkulincx (D.), bewindhebber, 788,825. 
Thomasz. (Adolf), vrijburger, 617, 668. 
Thomasz. (Adriaen), 570.
Thijsz. (Herman), zwaardveger, 741. Amster

dam.
Thijsz. (Jan), soldaat, 702. Sneek.
Tombe (Christoffel), luitenant, 709. 
Topasancta (kai dipati), 140, 142—143, 427, 

440—441,450.
Toütoce; (den), ambtsdrager te Chincheu, 110, 

666.
Tresel (Daniël), koopman, 484,573.
Trip (Elias), bewindhebber, 788.
Tusz. (Frans), schipper, 342.

i
w.

■>

Wachter (Ellert), onderkoopman, 788. 
Wagens velt (Pieter), president der Moluk- 

ken, 135, 154, 431,436—437,442-443, 578, 
724, 759.

Wanga (nachoda), 571.
Warga, 564, 667—568.
Wel (Jan van), vendrig, 708, 726.
Wel (Willem van), opperkoopman, 709, 720,

) u.
;

Uffelkn (Abraham van), opperkoopman, 119, 
291, 669.

Ussainbekck, Perzisch koopman, 31,116,304, 
352,642,644. 858.

Weluoeck (Geraldo), bewindhebber, 838. 
Wilde (Bartholomeus Claesz. de), 243—244. 
Wilhem (David de), 755.
Willemsz. (Andries), vendrig, 709, 726. 
Willemsz. (Christi aen), sch ipper, 604,659,765. 

Qabor.
Willemsz. (Jan). R. 1627 April 15.
Willemsz. (Teunis), schipper, 342, 762.
Wilt (Nicolaes de), schepen, 747. 
WiTT(Frederik Gerritsz. do), 787.
Witt (Gerrit Fredericksz. de), commandeur, 

71, 78, 81,83,102,308,160,231—232, 261— 
262, 264, 268, 275, 815—316, 489—490, 493, 
498, 503, 633, 787,811.

Wolff (Daniël), luitenant, 232.
Wonderaer (Sebald de), schepen, 570—571, 

617, 708, 725, 747,759, 788—789.
Wijntjes (Willem), fiscaal, 74—75, 139, 203, 

702. R. 1627 April 15—Juli 19.

V.
Vaer (Paulus Comelisz.), schipper, 762. 
Valckooch (Gerrit Jansz.), schipper, 132, 791. 
Vapour, opperkoopman, 25, 592.
Velde (Franchois van den), assistent, 731. 
Verbrügge (Hendrick), assistent, 361,363,368. 
Verhoeff (Pieter Willemsz.), admiraal, 407. 
Verhoeven (Adam), koopman, 592.
Verloren Arbeyt, 105.
Versenveldt (Evert), luitenant, 709.
Vinck (Marten), 298.
Visch (Hugo G.), bewindhebber, 788.
Visnich (Huybert), opperkoopman, 26, 114, 

116—117,152,351,361—362,364—365, 386, 
390,591,593—594, 596—597,599-602,604, 
606, 679, 754—756, 764, 779—780, 821, 826,

/
k

846.
Visscher (Jan Jansz.), president van Banda, 

52, 54, 126—127, 180, 185—186, 207, 216, 
218, 221, 246, 415, 418—420, 451, 460, 470, 
477,622,730.

Vlack (Dr. Pieter), Raad van Indië, 50—54, 
126, 136,141,155,166,180—181, 183, 185— 
186, 271, 279, 285, 621—622, 659, 710, 715, 
741,763,818. R. 1628 Oct. 2—1629 Sept. 18.

Z
Zamokin (de), 780.
Zeeman, vrijburger, 710.
Zeller (Willem van), apotheker, 590.
Zuyl (Andries Jans.), schipper, 637. R. 1628 

Jan. 10.

;v
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AANTEEKENING.

Met bij telling der in dit deel voor liet eerst vermelde geboorteplaatsen wordt de tabel:

Amsterdam en naaste omgeving (met inbegrip der provincie Utrecht)..........................
(nieuw: Amsterdam 3, Haarlem, Loenen, Monnikendam elk 1).

Noorderkwartier...........................................................................................................................
(nieuw: Alkmaar, Hoorn, Watway elk 1).

Maassteden en omgeving............................................................................................................
(nieuw: Delft 2, den Brie], Delfshaven elk 1).

Zeeland en westelijk Noord-Brabant............................................................................................
(nieuw: Ylissingen 1).

Friesland...........................................................................................................................................
(nieuw: Sneek 1).

Stad en Lande................................................................................................................................
Overijsel...........................................................................................................................................

(nieuw: Hasselt 1).
Gelderland en aangrenzende Maasstreken..................................................................................

(nieuw: Doetinchem, den Bosch elk 1).
Totaal Republiek............................................ ..............................................................................
Overige Nederlanden ... ..................................................................................................
Oostfriesland, Oostland en aangrenzende deelen van Nederduitschland..........................

(nieuw: Dantzig, Flensburg, Hamburg, Jever, Oldenburg elk 1).
Rijnland en Woatfalen.................................................................................................................

(nieuw: Akon, Uuterson elk 1).
Hoogduitschland...........................................................................................................................

(nieuw: do Gabor 1).
Zwitserland.....................................................................................................................................
Denemarken....................................................................................................... ..............................
Noorwegen.......................................................................................,.........................................
Zweden................................................................................................................................................
Engeland..........................................................................................................................................

(nieuw: Dover en Londen elk 1).
Schotland...........................................................................................................................................
Frankrijk...........................................................................................................................................

(nieuw: Hesdin, La Roebelle, Mondaublau elk 1).

Italië.....................................................................................................................................................
(nieuw: Venetië 1).

198

147

173

56

55

16
jt 15

34

694
53

134

22

17

7
8 \
5
5
9

6
10

2

i) In ons derde deel is deze plaats verkeerdelijk bij Engeland geteld. Ik heb daarom nu het 
cijfer voor het Noorderkwartier met één verhoogd on dat voor Engeland met één verminderd.
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Spanje.............................................
Portugal.........................................
Totaal Europa buiten de Republiek 
Europeanen buiten Europa geboren 

(nieuw: Arrakan 1).
Gekleurde dienaren en slaven:

Voor-Indië........................................
Maleisohe Archipel..............................
Andere landen...................................

(nieuw: Japan, Patani elk 1),

5
11

294
3

80
12
17

t
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REGISTER DER PLAATS- EN VOLKSNAMEN.

A.
Afrika, 60, 104.
Agra, 20—22, 25, 260, 348—849,352, 384,387,499, 590, 592,597—598,836.
Ai (Poeloe), 126, 417—419, 463, 819.
Ajudbja, 168.
Aleppo, 27,152, 360, 602, 755,821, 826.
Allerheiligenbaai, 805.
Amadabat, 21, 26, 117, 348—349,352.
Arablau, 125, 208,403 —404.
Amboina en Amboineezen, 3 L—12, 15, 41, 44—50, 52—53, 62, 65—67, 99,114, 121—127,133— 

134, 138—139,150,154,156,162, 176,178—180, 188-190, 193, 206—207,209—210,213—221, 
226—230, 240-245, 279, 350, 382—383, 396, 399-400, 402-403, 406—416, 420—423, 425, 
428-431, 434, 436—438, 442—445, 451—457, 459—462, 465, 467—471, 473, 476—478, 515, 
582, 585, 620—621, 627—629, 633, 640-641, 663, 679—681, 684—685, 689—690, 705—706, 
712—717, 719, 723—724, 726—727, 729, 731—732, 749, 783—786, 793, 800, 802—S04,807,816 
—819, 827, 843—844, 853, 858.

Amersfoort, 136.
Amsterdam en kamer Amsterdam, 3,17, 28,139, 156, 260, 327, 603, 611, 705, 755, 788, 797, 824, 

835—836, 850,857.
Angkee (rivier van), 85, 88,238,481, 634.
Angola, 841.
Annabon, 154.
Antongil (baai van), 60, 775.
Antwerpon, 841.
Arabic en Arabieren, 132,151, 481—482,815,822.
Armenië en A rmeniërs, 21,351, 353, 363,368, 755.
Armigon, 30, 66, 151, 248—249, 291, 516, 669, 816.
Aroe-eilanden, 54, 127,182, 218,247, 417,463—464, 467,473, 784,853.
Arrakan, 30, 33, 36, 66, 113, 118, 151, 156—157, 292,295,297,301—302,306—309,336,370— 

371, 451—453, 455, 457,460,515-516, 579, 618, 648—649, 652,665, 667, 727, 759.
Asseloula, 49, 407.
Atjeh en Atjeliers, 31, 64, 66, 113, 119, 251—252, 254, 259, 292,484—485, 574,642—643, 669, 

782—783, 843.
Ayinoy, 72, 109,149,160—161, 316, 340—341, 393,426,488,541.
Aynam, zie Hainan.
Azoren (de), 199,231, 395, 711.

*

B.
Babylonic, 27.
Bagdad, 120,602, 754,821.
Bahia de todos los Santos, zie Allerheiligenbaai.

I
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Balamboan, 55,113,156,425,428—429, 445,461,466, 470-472, 474-475,478, 549, 650, 723— 
724,730,762.

Balamboan (straat), 102, 638.
Bali, 461,466,470—471,473, 546, 549,566,569—570,723—724, 730.
Bali (straat), 87,638,831.
Balimban, zie Palembang.
Balouan, 108.
Banda en Bandaneezen, 11—12,15,49—54,62, 65—66,123,125—127,134,139,150—151,156, 

162, 180—1S6, 206, 210,215—219,221, 226, 240—242,245—246,262, 271—272, 279,285, 300, 
382,396,403,407—408,415-420,422—423,425,428-429, 436,438,445,451—453,455,460— 
467, 469—471,473,476-478, 620—622,627, 629, 640, 645, 659, 679—681, 684, 689, 705—706, 
712,716—717,719,723,729—733, 746,784—785,807,816,818—819, 823,844,853. 

Bandjermasing, 137,446—450, 522, 550, 566, 569—571, 725, 782—783.
Bantam en Bantam mers, 10—14,18,44, 56—58, 61—62, 74—81,84—87,89—92, 95—96, 101— 

103, 115, 128—130, 132, 140—141, 143—145, 150, 155,158, 165, 199—206, 222—225,234— 
235,237—240,243, 259, 271—273, 296,299—300, 307, 310—311, 339,341,384, 420, 423—425, 
427, 450, 459, 472, 480—483, 485, 515, 544,546—548,559, 561,585—586, 598,623—627,630, 
635—636, 639—640, 652—657, 659, 664, 673, 691—693, 702, 722, 727—728, 734—735,747— 
748,766 -767, 778, 782,808,810,813,819—820,840, 856.

Barbuquet, 83,237.
Barnevelt (fort), 437.
Bassain, 847.
Batavia, passim.
Batjan, 40,122,133,135,139,191,242,432,437—439,469,807.
Beerenbaai, 73, 83.
Bengalen, 29,120,133,260,296,308,372-373,381, 384,388, 516, 618, 665, 688, 770, 795. 
Bengalen (bocht van), 33,137.
Benjanen, 595,598.
Benkoelen, 485,541.
Berg, 810.
Bergen op Zoom, 810.
Berhala (Poeloe), 66.
Bima, 473,546,566, 569—570,650—651.
Boano, 405,413.
Boeroe, 67,207,401,403,852—853.
Boeton, 121,409,420,430,444,852.
Bombay, 847.
Bommel (redoute), 770—771.
Bonaya, 435.
Borneo, 113,255—256,446,449,546, 566, 569—570, 650, 675,745.
Brazilië, 384,795.
Brazilië (baai van), 841.
Bristol, 3.
Brotchia, 26,260, 348—349,352.

!

i
l

i
)

v;

fi

C.
Caleboque, 126.
Cambaya, 21—22,260, 352.
Cambodja, 158,284,243, 277, 837,882,429, 448, 474-475, 513, 660, 569-571, 642, 732-733 
Canarische eilanden, 3.
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Canton, 17, 150,157,260,499—500, 505—508.
Casbijn, 27.
Castilianen, 329, 332.
Caton (Poeloe), 277—278, 513.
Cecir de Mar (Poeloe), 277—278, 513.
Cecir de Terra (Poeloe), 277—278, 513.
Ceilon, 33,153, 298, 305,312, 381, 385,453,455, 521, 618, 648—649, 847.
Celebes, 430, 473, 724.
Ceram, 15, 47—51, 54, 125—126,181,185,211—214, 246—247,271,279,403,405, 621, 645, 659, 

680—683, 714, 817.
Chaul, 152.
Cheribon, 144, 475, 646.
China en Chineezen, ook in den Maleischen Archipel, 10—12,15,17—19, 35—36,38—39,44, 

55—56, 58—59, 61,63, 69, 71—74, 76-79, 81, 83—88,94—100, 102—103,105—106,108—110* 
113—114, 128—130, 135, 144, 146—148, 150, 153—154, 158, 160—162, 165—169, 189, 195, 
201, 205, 227—228, 235—237, 244—245, 248, 260—266, 268—274, 276, 278,281, 284—286, 288 
—290, 300, 311, 313—315, 317,319, 321—331, 334,337, 339—341, 375,405,426, 439, 441, 454, 
458, 460, 474—475,487-494,497, 499—503, 505—508,510, 513,519, 526, 533—534,536,547, 
551—552, 556, 558, 560, 590, 621, 623, 630—632, 639, 641, 646, 652, 660, 663, 665—666, 670— 
671, 685—686, 692—693, 696—699, 704, 707—709, 711, 716, 719, 733—741, 750, 751, 767, 769, 
771, 780—781, 785, 790, 793,806—808,814,816—817, 822—824,827,831,835, 837, 843—844, 
849—851.

Chinclien, 35, 71—74, 83, 100, 108—110,150, 286, 314, 322,488, 491, 501, 503.
Chincheu (rivier van), 110, 149—150, 271, 313, 315, 317,326,331,487—488,490—491,499— 

500, 503.
Chineoscho Zee, 72, 100, 105,109.
Christenen, 41, 50, 55, 70,116, 123,138,221,335,353,419-420,437, 497, 511, 674,721.784—785, 

846,853.
Cochin, 153,453, 455, 518, 663.
Cochinchina, 234, 337,474—475, 733.
Condor (Poeloe), 277, 513.
Conatantinopel, 365, 591, 602, 779, 815, 821.
Corornandel (kust van), 6—7,11—17,19, 21, 27—28, 30—31,33,46, 59—61, 65—66, 68, 90,101, 

104—105, 113, 116—118, 135,137—138,151,154,156—157, 162-163,175—177,183,189,229, 
232, 236—237, 244—245, 247, 249,258—259,290, 294—295,301, 303, 305, 307,309—310,312, 
319, 335—336, 339, 345, 350, 355—356, 370—373, 379, 382—389,428,446,452,454,457,460, 
462, 166, 471, 477—478, 486, 499, 504, 507—508, 513, 515, 520, 535, 541, 543—544,558, 573, 
579, 581—583, 592, 597, 617—618, 625, 640—641, 648—649, 652,667—668,675—676,685— 
686, 688, 699, 703-704, 716—720, 727, 729, 733, 735, 737, 743—745, 759, 761, 775, 778, 786, 
791—792, 794, 797, 800, 806, 812, 814—816, 822,828—829,836,844—845, 847—849,858.

Cotatenga, zie Kota Tengga.
Cotcho, 335,553.
Cottaringa, zie Kota Waringin.
Coutaringa, zie Kota Waringin.
Coutcliy, zie Cotche.

—
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D.
Daboel, 25, 31,120,152.
Dantzig, 843.
Delft en kamer Delft, 17, 90,260, 857.

l
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Demak, 423.
Denemarken en Denen, 21, 29,48—49,58,113—114,117,124,132, 297,300,343,345, 850, 856, 

381,383—384,394,400, 542,581—582,590, 605, 687—6S8, 780, 816, 844.
Dermeyo, zie ludramajoe.
Diamant (punt), 57, 79,93,96, 694—695, 710.
Dm, 115,152,847.
Dover, 810.
Draesburck (fort), 581.
Duinkerken, 104,347,365, 480, 678, 796.
Duins, 596.

»

E.i
Edo, zie Jedo.
Emmerik, 810.
Emour (droogten van), 137,521.
Eendrachtsland, 8—9, 757.
Engeland en Engelschen, 3, 7—8,10—11,13—16,21,27,30—33, 44, 48, 58, 60—61, 64, 66, 68, 

74—81, 84, 86—89, 93—94, 96, 101-104,112-115,117,124,127—128,132—134,140—141, 
144—145, 151—153, 155—156, 15S, 164—165, 168, 199—206, 224-225,231—232, 234—235, 
237—240,248—249,259,262—263,272,293—294,297, 300,310—312, 326,338—340,344,347, 
350, 354—356, 366, 382—383, 389, 391—396, 398,400, 405,424,455,459,479—480,485, 517, 
525—526, 534—535, 542, 544,547—548,574, 585, 589—590, 594, 596, 598, 614—615, 618,624, 
626,632,639, 652,673,678,699, 702,711, 718,722,734—736, 780,783, 785,796—805,808,810, 
813,816,819—820,828,832,835—836,839,842—844,847, 856—857.

Enkhuizen (kamer), 171,480,857.
Erang, 67,123,211—212.
Europa en Europeesch, 16, 20,22—23,27—28, 59, 61—62,89,114,177,201, 224, 243,265,325, 

843-344,347,350,383,429,436,459,473,  542,550,584,602, 605, 625, 68G—687, 758,769,784, 
785,813—814,816,819—820, 822,843.

)
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F.

Firando, 38, 68—70, 74, 83,85, 87,106—108,110—111,146,150, 236, 263, 267—268, 273—276, 
281,287,289—290,300, 323, 828,333—335,552—553, 557, 560—562, 668, 670—671,851. 

Formosa, 36—37, 73—74, 100, 106, 110,146,161,166—167, 227—229, 265, 269, 277—278,329, 
331,550,666,781, 807,817,850.

Frankrijk, Franscli en Franschen, 27, 343—345, 394—396, 455, 480,542, 578, 605, 611 612,
662,701,803,856—857.

}
■;

G.i
Galle (Punto de), 119,298,808.
Gamoekanora, 439,468.
Gamoelamoe, 41.
Gamron, 114, 116-117, 152, 342, 344-345, 348, 353, 356-357, 359—360, 364,366,369,386, 

390,594-595,599, 601,605-606, 676,678,754 -755,804,822,846.
Gassang, 541.
Gelria (fort), 687.
Gelria (redoute), 698, 710.
Gentiven (= Heidenen), 371.
Geünieerde Provinciën, 57, 202,804.
Gilam, 601,821—822,837.
Gilolo, 122,433.

i
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Gingeli (kust van), 291—292, 295,307, 371, 667, 669.
Giri, 423, 448,451.
Goa, 15, 24, 83,153, 391, 653, 663, 846, 854.
Goede Hoop (Kaap de), 3—6,8—9,14, 16, 28, 60, 64,102—105,115—135, 230, 232,304,371,380, 

389,394,479, 611—612, 619, 624, 775, 778, 800,802, 811-812, 822,824,845.
Goereesche gat, 170, 843.
Goeserate en Goeseraten, 31, 100, 116,119,145, 259, 338, 351,358,446, 453,455, 541 543 573 

576, 580, 676, 678, 745, 747, 757. ' '
Golconda, 116,133,291—292,373, 389,514,590, 669, 795.
’s-Gravenhage, 12,16,156, 271, 803.
Grissee, 337,423,446,471—472.
Grol, 101.
Groot-Britannië, 262—263,803.
Guinea en Guineesch, 65, 232, 292,373,383,385,535, 776, 792,814.
Guinea (bocht van), 154.
Gulik, 810.

1r
■

■
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4 H.

Haarlem's baai, 105, 161, 278, 492.
Hainan, 277—278, 513.
Hativa, 123,138, 408.
Hattesieva, 47.
Hatuaha, 125, 208,404.
Haytou, 109.
Heerenweg te Batavia, 78, 81, 694, 708—709.
Heidenen, 114, 132,163, 165, 785, 853.
Henricus (fort), 248,421, 623, 706, 721.
Hindostan, 21,100, 116, 347, 355, 597, 599—600,814.
Hitoe, 46-49, 67,122—125, 139, 150, 208, 211, 214, 226, 401—405, 407—410, 434, 459, 680, 706, 

785, 817,844.
Hitoelama, 47,125.
Hoccheo, 72—73,110,150,160,318,331, 491—492, 501,503, 559, 666.
Holland en Hollanders, 69, 77,139,177,199, 231, 283, 395, 432, 437,462,465,471,509, 620, 755, 

803,837.
Hollandia (redoute), 95, 98,142,432, 698, 700, 768.
Hoofden (de), 480.
Hoorn en kamer Hoorn, 3—4,17,29, 260, 580, 822, 835 857.
Housieuw,zie Hoccheo.
Iloutman's droogte, 576,579, 757.

1
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I.
Ierland, 140,199,231, 395, 397—398, 801, 824, 842.
India (cust van) = Westkust van Voor lndië, 618, 648—649, 687.
Indië on „Indianen”, 19—20, 28,34,55, 58—59, 67, 80, 82,101,104,131—132,136,154,209, 223, 

229—230, 237, 246, 325, 337, 350, 397, 429, 455, 488, 584—585, 590, 592—593, 602, 615, 619, 
676, 680, 758, 775, 787, 790—791, 798, 805-806, 809—811, 818, 822,824,832, 835, 839—840, 
853,855.

Indragiri, 234, 243,251—252,254, 337, 341, 429, 474, 550,571, 620.
Indramajoe, 567.
Indrapoera, 485,541, 543, 651.
Isfahan, 27,152,359, 364—865,369, 390, 594—595, 600—601, 754-755,821—822,837,846.

«
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J.
Jacatra, 222,630,768, 840, 851.
Jaoatra (rivier van), 85.
Jambi, 17, 31-34, 68, 80, 83—84, 112, 137, 145, 155, 232 -234,243,248-254,257—258,260, 

279,332,337,339—341,354, 377, 392—393,421,429, 446,474, 522—528, 534,546—550, 569— 
571, 618, 631, 636, 640—641, 647—648, 654, 664, 687, 733, 735—736, 740, 745-749, 756, 782 
—783,843.

Japan en Japanners, 18—19,21,33, 35—40, 59, 63—64, 68—70, 73—74, 85,87, 95, 97—98, 100, 
105—106, 108—111, 131, 146—148, 150, 154—155, 159—163, 166—168, 227—228,236,260, 
262—263, 265—270, 273—274, 280—282, 284—290, 300, 311,317—320, 323—325, 332—335, 
337, 375, 385—386, 426, 456, 467, 469, 479,488, 492, 494—498, 502, 505, 508, 511, 519, 533, 
550—560,623,631—632,640, 646, 652, 655—656, 660, 663, 668, 670—671, 674, 686, 697—698, 
709,734,737,742, 748—751, 771, 780—782,807,817, 838,850—851.

Japara, 55,80,114,132,383,407,420,423, 445—446,448,451-, 474—476, 546,568,581,644—645, 
733,748.

Java en Javanen, 9, 11, 14, 39, 49, 54—56,77—79, 82,88,91—93,102,104,144,154,235, 238, 
299,337,354,420,429,475,481,545, 549, 565,568,570, 580, 634, 642, 657, 686, 694, 701, 707, 
710—711,714, 716,733,759, 784, 827, 855.

Jedo, 69—70,106—107,328,668.
Jemen, 132, 845.
Johor, 251—252,254,337,341,474.
Jortan, 423,448, 451.
Judea, zie Ajudhja.

K.
Kalimata, 439,468.
Kambelo, 67, 123—124,139, 187,211—213,226, 399, 401,405-408,410, 413,434,438, 469, 680, 

685, 706, 713, 783, 785, 843-844.
Kanaal (het), 64,104,140,199,231,326,395—396,398,480, 618, 632, 711, 775, 842.
Karimata, 58.
Kasteelsplein te Batavia, 77,88,238.
Kei-eilanden, 54,127,182,218, 247,417,463—464,467, 473, 784, 853.
Kelang Tamsiu, 110,150,161,269,318, 829, 331,492, 559, 666.
Ken dal, 423,446, 475.
Kerkdwarsgracht te Batavia, 694.
Kiscassen (de), 797.
Kleef, 810,
Korea, 313,315,318,331,491, 666.
Kota Paten, 30.
Kota Tengga, 485,541, 643.
Kota Waringin, 113,255-257,446,448-450,550,566, 669—571, 650—651, 725.
Krawang, 545,564,578,748,762.

s L.
Labova en Labouwers, 135,191,437. 
Laar, 359.
Lagoendi, 785.
Lamahala, 195—196.
Lamo, 71,83,110,318,332,666.

.
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Lampongs (de), 654—655.
Lanckin, zie Nanking.
Larantoeka, 120,196,442, 707, 721.
Larike, 46,48—49,122,207,209—210,400, 680.
Latijnsche letter, 114.
Latijnsohe taal, 856.
Leiden, 38, 560.
Lema (Uha), 277—278.
Lesidi, 49, 67,123,187,211—213,401,438, 469.
Lequeos Pequenos, 276.
Levant (de), 599, 602.
Ligor, 533, 535—539.
Lillebooi, 49,122.
Lingga, 252, 254, 277, 513.
Lissabon, 841, 846,854.
Lobo Gonsalves (kaap), 154.
Loehoe, 67, 114, 122—125, 139, 187, 211—213, 226, 399,401—402,406—408,410,484,438,469, 

680, 685,706, 713, 717, 783,785, 843—844.
Londen, 798, 847.
Lontor, 181, 216, 222, 263,417, 463.
Losari (Tji), 545,564.

i

M.
Macao, 33, 68—69, 74, 83, 109—110, 112, 132, 153, 157, 237, 261, 277—278, 318,330,332,456, 

499—500, 507, 513, 651, 559,666—667, 744, 816.
Madagascar, 4, 7, 60, 104 — 105, 775.
Madoera, 423,446,568,855.
Madrid, 841.
Magellaansche Compagnie, 59,125,177, 191,215,228, 241.
Mahumetische natiën, 55.
Majauw, 473.
Makassar en Makassaron, 29, 47—49, 55,113—114,121,123—124,127,133—134, 211, 227, 242 

—243, 278, 290, 332, 337, 350, 383, 400, 409—410, 417, 420, 423, 446,448,450, 472,476,525, 
537, 58 L, 642, 650—651, 686, 714, 783, 852-853.

Makjan, 44, 46, 122, 133—134, 139, 187, 226, 402, 432, 434—435,437—439,458,469, 713—714, 
844, 852.

Malabar(kust van), 115,117, 305.
Malajoo, 41,121,135,139,191, 240,433,437,439, 852.
Malaka, 33—34, 49, 59, 66, 68, 83, 92, 112, 129, 158, 233, 237, 248, 254,259,261,318,332,376, .

446,455, 547—548, 620, 646, 653, 656, 663, 667, 739, 744,808,816,849, 855.
Malaka (straat), 66, 295, 618.
Malei era on Maleisch, 48, 374, 533, 686, 714.
Mamale, 47,125.
Manila, 31, 41, 71, 73, 99—100, 110, 114, 121—122, 135, 153, 157,18S, 193,227—228,286,311,

318, 329,332,413,432,456,559, 562, 655, 667, 781,807,850.
Manipa, 47, 67,123—124,207.
Mardijkers, 45,49,54, 95—98, 122—123, 129,138,404,423,441, 697—698, 709, 769, 771.
Marico, 439,468.
Maroendoe (rivier van), 92,93,95,98, 564, 711.
Martapoera, 447, 572.

I
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Martin Vaz, 4,812.
Masoelipatnam, 28-29,65-66,89,101,118-120,187, 151-152, 290, 292-294,297,802-808, 

343, 380—381, 384, 387, 389, 405, 514, 519, 535—536, 579, 581, 588, 596, 663, 665,668—669, 
688*, 698,737,780,816,848,849, 851.

Mataram, 10, 14, 55—56, 76, 90—93, 95—97, 99, 101, 113, 128—130, 140—144, 158, 164,166, 
243, 255, 266, 273, 299- 300, 306, 337, 382,407,409,413—414,417,420—421,423,426—427, 
429, 438, 440—441, 445—446, 450, 471—472, 475, 482, 503,520, 525,537, 544—546,549,559, 
561* 564-565, 568-569, 578, 582,593, 649,651, 656-657, 664, 667, 691-693, 698, 722-723, 
125,728,741—742,747—748, 752-753,765, 767, 769,786, 854-856.

Mattau, 36,108.
Mauritius, 102,115,394,591.
Mayo (Ilha de), 3—4,6,611.
Mayottes (de), 7—8,104,685,611.
Miako, 106,261.
Middelburg, 459,829.
Middelburg (kamer), zie Zeeland (kamer).
Middellandsche Zee, 845.
Minangkabauwere, 647.
Mindanao, 44,121,190,405,436,457—458,473.
Mocha, 21, 23—26, 66, 114—115, 132, 151—152, 292,810,343, 348,499, 591, 605,648, 669, 678, 

779—780, 782,808,815,845—846.
Molukken (de), 11—12, 15, 40—41, 43—46,48—49, 53, 62, 65.99, 121—122,125,127,133—134, 

139, 154, 156, 162, 187-190, 192, 194, 197—198, 210,225,227—230,236,239,241—245,311, 
382, 396, 399—400, 403, 408-409, 415, 429—432, 434—439, 442—445,457—458,465,468— 
469, 473, 478, 515, 559, 562,620—6§2,633—634,640—641,663, 676,682—684, 692, 705—706, 
713—715,719, 723—724,726—727,783—784. 793,807,816—818, 827, 851—852.

Mooren en Moorscb, 23—25, 28—31, 41,47,50—51, 65—66,114—115, 118—120,123,127,132, 
134, 163, 165, 181, 203, 207—208, 290, 292—294, 297,302—303,312,345,349—350,353, 371, 
381, 384-385, 388, 405, 407, 437-438, 514, 520, 522,535,579,587—590, 593,595—596,598, 
606,629,649,663,668- 669, 688,699,714, 721,758,846—847.

Moro, 121,437.
Moscovië, 602.
Motir, 122,433,439,468.
Mozambique, 34,153.

N.
Naelde van Wight(de), 104,326,336, 367, 371,381, 889, 798.
Nagasaki, 69-70,106,108,110,154,167,323,334,495, 551,553,670 851. 
Nangkin, 286,318,331,491,501,503, 666.
Narsepoer, 291—292,669.
Nederland en Nederlanders, passim.
Negapatnam, 386, 653.
Neira, 50,180,185,418,621.
Ngofakiaha, 189, 439.
Nieuwe Markt te Batavi.i, 651.
Noorwegen, 797.
Nova Spangia, 579, 585.
Nijmegen, 842.

O.
Oeliasers (de), 404, 784.
Oering, 46,49,125,207, 209—210,404.
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•: Oma, 208.
Onrust, 80,94,128. 627,635.
Ontong Java, 78, 90,128, 841, 767. 
Oost-Indië, 3, 794, 826,841.
Orienten, 55, 224,265.
Orissa, 291—292, 295, 307,371,667,669. 
Ormus, 176, 359—360,643,648.
Osaka, 100,107.
Ouker, 92,143,482.
Oulacoan, 651.
Ourien, zie Oering.
Ouwendender, 217.

•ó

i:

:

P.
Palembang, 32—33, 68,112, 223,243, 248—255, 258, 337, 340, 392, 446, 522, 527, 534, 547, 549— 

550, 570, 631, 647—648, 664, 748—749.
Palembang(straat), 277, 280,287, 337, 513, 660.
Paliakato, 29—30, 65—66, 89, 104, 114,119,137, 293—294, 298, 301—302, 305, 381, 384—385, 

387—388, 516, 521, 618, 687,827.
Pamanoek'an (rivier), 545,564—565, 578, 752.
Panderan (baai van), 39.
Pandjang (Poeloe), 84, 87, 636.
Papangers, 73—74,150, 227.
Pas (de), 208,405.
Passenang, 541.
Patani, 17, 64—65,150, 234,243, 271, 337, 429, 446,474—475, 533, 537, 540, 550, 569—571, 747, 

782—783.
Patani (bocht van), 112, 427, 522, 533—537, 741, 747.
Pati, 55.
Pedra Branca, 68, 71,110. '
Peerl (punt de), 93—94, 619, 694—695, 710.
Pegu, 66, 292, 669.
Pehoo, 71, 71,166, 227,316,494.
Pokalongan, 123, 446, 475.
Pernambuco, 795.
Perrians, 296, 808.
Poraiö, 5, 7—8, 11—12, 15—26, 30-31, 38,58, 66,80, 101, 103,105, 114—117,120, 135, 151— 

154,156, 162—163,175—176,260,297,300, 303—301,310-311, 319, 342—345,347—348,350, 
371, 375, 382, 384, 386,389—391,895,499, 505, 535,558, 580, 583, 586—591, 593—596, 598— 
603, 605-607, 612—614, 618, 642—643, 645, 670, 672, 674, 676—679, 747, 749, 754—756, 758, 
761—764, 770, 775, 779—780, 782, 804-806, 813—814, 817, 821—823, 826, 837, 839, 845— 
847, 858.

Perzische Golf, 24, 391, 613, 649.
Pesoadores (de), 491.
Pipeli, 29.
Plymouth, 104.
Portland, 799.
Portsmouth, 395, 798,800,802, 8.11.
Portugal en Portugeezen, 21, 29-30, 33-34, 48, 55, 59. 71,112, 114, 120,132,153,167,176, 

196,212,227,243, 257, 259,269, 278, 290, 318,332,337,343, 365,377, 381, 388,410, 417,422-

\
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423, 429, 446, 450, 453, 455—456, 473, 476, 494, 499—500, 505, 507, 518, 518, 521, 525, 537, 
• 542,549,551,554, 585,592,596,605, 618,653, 663, 667, 687, 707, 721, 744, 754, 805, 807—808, 

816,830,838,846—847,849,851,853.
Praoel (droogten van), 277—278,513.
Priaman, 80,393,484,541,544, 685.
Prinsen-Eilanden, 387,889.
Provinciën (fort de), 37.

Q.
Qneda, 64. 
Quelibon, 126. 
Quelimoeri, 126.

R.
Bees, 810.
Bobijn (pnnt de), 57,93,694, 710.
Boode Zee, 779.
Boom8che Kerk, 41,70.
Bosengain, 50,53,180,183,185,218,417,463,591, 621, 819.
Botterdam (kamer), 17,170,260,857.
Bun (Poeloe), 50 -51,53,180,183—185, 218,417,468, 591,621, 623, 819.

s.
Saboegoe, 122,433,439,468.
Sabon (straat), 337.
Saboua, zie Saboegoe.
Sammer, 217.
Sanchoan, 318,332,666.
Sangir-ei landen, 44,437,473.
Sangora, 475, 783.
San Thomé, 386,653, 663.
Saphier (punt de), 94,619,694—695,700, 710.
Saragamy, 436.
Schenkenschans, 810.
Schotland, 140,199,231,395—898,775,801, 842.
Selamma, 181,217.
Siam, 35,37—39,68,82—85,87—88,111—113,150—151, 156—158, 161,168,234,236, 255, 266 

—268, 272—273, 275, 277, 280—284, 287, 289—290, 299,306, 311, 324—325,335,337,373— 
379, 382, 427—429, 446, 448, 451—452, 454, 457, 460,462,466,474—177. 492,503, 533.535, 
538—539,550,553,557,561,569—571,640, 659—660,667, 674—675, 684, 727, 729, 733—734, 
737,780,782, 817.

Siam (rivier van), 157.
Siërra Leone, 4,154, 579,582,684.
Silebar, 485,541.
Singapoera (straat), 808.
8mkan, 36,69—70,106—107, 146—148, 167—168,265—266,274,327—328,456,494—495,497, 

511.
Siolfalinen, 755—756.
Sfc. Antonio, 579,584,845.
Sfc. Brandaan, 343,391,605.
St. Helena, 64,103,135,230,232,357, 394,397,479,624,812.

ƒ
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St. Juan, 513.
St. Lucia-baai, 105.
St. Paulus, 455.
St. Vincent, 845.
Siras, 359, 362.
Soekadana, 48,113—114, 247, 256,446,450, 550,566, 569—571, 645.
Soela, 405, 413, 852.
Soelang, 36,108.
Soeloe-eilanden, 436,473.
Soemedang, 92,143,482.
Soenda (straat), 9, 63,87,102,137—138, 230, 343, 385,391, 397, 521,591, 593,604,636,638,764.
Soerabaja, 337,423, 855.
Sofala, 595.
Solor, 49, 55, 120, 139, 151,195—196, 247, 337,421—424,473, 578, 623, 667, 705—706, 719,721, 

731, 785, 853.
Somber (cabo de), 276.
Spanje en Spanjaarden, 15,41—43,45,73—74, 99—100,110,114,121—122,133—135,150,157, 

187—188,192,194, 212, 227—229, 243, 257, 263, 269, 278, 286, 290, 311, 319, 329, 332,337,343, 
365, 377, 410—411, 413, 417, 423, 429, 432-434, 437—439,446, 450, 458, 465,469, 472—473, 
476, 508, 513, 521, 525, 537, 539,542, 549, 554, 559, 562,578, 585, 605, 614, 655, 662,682,687, 
701, 723, 740,805, 810, 817, 841, 849—851.

Suhali (kom van), 391.
Sumatra, 251, 254, 306, 606, 654.
Sumatra's Westkust, 17, 31, 64, 112—113, 135, 137,145,155,234,258—259, 340, 354,393,447 

—448, 522,534, 540, 542—544, 573,575, 623—624, 640,651—652, 654, 665,675,685, 691, 717, 
722, 733, 735—736, 739, 746—747, 756, 761, 765, 782—783.

Suratte,5,7—8,11—12,14—16,18—27, 31,38, 46,59, 62, 66, 90,101—103,105,113—117,11$— 
120, 135, 138, 151—156, 162—163, 177, 183,189,232,236,247,249,258—260,291,293—294, 
300, 304, 310—311, 319,326, 339,342—358,361, 365—369, 371, 373, 375,380—384,386-391, 
395,453—455,499, 508, 514, 516, 543—544, 558, 579—580, 583—592,594—600,603,605—607, 
613—614, 617—618, 643—645, 669—670, 672, 674—679, 684—686, 688,716, 719, 737,747,749, 
754—755, 757—758, 760—764, 770, 776, 779—780, 782, 792, 794, 798, 803—806,811,813—816, 
819—820,822,825, 832, 836, 840, 842, 844—849,851, 858.

T.
Tacomi, 41,122,433, 439, 468.
Tafasoho, 240.
Tafelbaai, 6—8, 60, 613—614.
Tafori, 473.
Tabane, 122, 189, 432—433.
Taliabo, 473,852.
Tanjaoei’, 29.
Tartarije, 827.
Tatkanja (baai van), 36.
Tayoles, 296, 308, 373, 404.
Tayouan, 16—17,35—38, 63-64, 68—72, 74,81, 83—85, 87,100,102, 105—111, 121,133,145— 

150, 154—156, 158—163, 165—167, 188, 193, 227—230, 236, 247, 257, 259—281, 284—290, 
300, 313—321, 323—326, 328-330, 332—335, 337,413,426, 445,454,456, 477,479,486—498, 
500—503, 505—510, 512—513,519,550—562, 631—633, 645,652,654—655, 658,660, 662, 665 
—666, 670—672, 685—686, 719, 736—742, 750—752, 759—760,780—782, 793, 807,813—815, 
817,823, 827,850—851.
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Tayouan (kanaal van), 329.
Tegal, 129,423,446, 475,544—546, 564—565,567,577, 741, 752.
Tegenampatnam, 291, 521, 669,744.
Tellucco (fort), 432.
Tenasserim, 29,292,535, 669.
Tenimber-eilanden, 417,463.
Ternate en Ternatanen, 40—48, 99, 121—125, 127, 133—135, 187 189, 192,208 209,212 

213, 226, 228, 241,245, 401—403, 405,408—410,412—415,417, 430—440,444—446, 452, 454, 
457_458, 466, 468—469,479,556,582,681—6S3, 685—686, 706, 713—715, 724, 727, 730, 749, 
783—784,807,817,843,851—853. .

Terreneuf, 199,231,395, 711.
Texel, 3—5,14,299,616,770, 797, 840, 842—843.
Theys, 151.
Tidore en Tidoreezen, 42, 99—100,121—122,187,189,192,434, 439, 469, 682, 817.
Tikoe, 393,484—485, 685.
Timao (Poeloe), 83, 112,150,153,277, 318, 332, 513, 667.
Timor, 49,55,58,120,151,195,247,405,422,499,623,645,706, 719, 721, 731, 785.
Tombe, 126.
Tranquebar, 29,114,291,381,384,581—582, 669, 687.
Trinidad (La Santissima), 850.
Tsiampa, 39,277,337, 513.
Turken, 132,152,755.

V.
Ventry, 824.
Vlaamsche Eilanden, 231,394,398,479,801, 803. 
Vlie (het), 828.

w.
Wajer, 217.
Wakasiboe, 46—49, 210,680.
Walcheren, 831.
Wanchan (baai van), 36.
Weesp (redoute), 770—771.
West-Indië en West-Indieche Compagnie, 3,154,455,561, 579, 585,845. 
Westfriesland, 803.
Westfriesland (punt), 697.
Wielingen (de), 797, 799.
Wight, 104,326,367,371,381,389,673,718,797-799.

X.Xula, zie Soela.

z.
Zeeland en kamer Zeeland. 17,156,169,199,231,395,579, 584, 775, 789, 797, 799,803,812,820, 

831,835—836,842—843, 857.
Zeeland (redoute), 661,715.
Zeelandia (fort), 37,100,492—493, 738, 742.
Zoute Eilanden, 797,800, 802.
Zuiderkwartieren van Indië, 249,294, 301,310,346-347, 383,499, 584,586, 588 -589, 822. 
Zuidland (het), 9,102,104,575, 579,582,584, 756.
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REGISTER DER SCHEPEN.

A.
Abigael (Engelach), 65,113, 294.
Amboina, 850, 855.
Amsterdam, 54, 247, 645.
Amsterveen, Jl, 60, 64, 118,137, 255—256, 484,486, 541, 573—574, 635, 650—651,675, 717,726, 

735—736, 739, 765, 776, 783.
Arent, 9, 13, 27, 40, 58—59, 66,113,122,135,137,154, 206,219, 221, 226, 240, 259, 430,439,442 

—445,451,453—454,457—458,465, 470,550—552,555—557, 559, 562,620, 627,679,685,717, 
722,724,727,749—752,775,780,811.

Arent (Engelach), zie Eagle.
Arnemuyden, 34—35, 109, 148,150,161,163, 168, 203, 232,313, 330, 332, 492, 510, 517, 519, 578. 

627, 655, 666.
Assendelft, 573—575, 578, 584, 756,830.

/

B.
Bantam (Nieuw), 19, 779.
Batavia, 27, 33, 65, 89,109,145,148—149, 236,294, 301, 313, 330,332, 421, 445,487,493,499— 

501, 503—506,509—511,513,517,519,522,525—526, 560, 575, 577, 579, 582, 584, 590, 642, 
659, 666, 672, 735, 737—738, 740, 756, 758, 768,811—812, 826,830,857—858.

Beer (Engelsohe), (prijs), 20.
Beets, 578—580, 583—584, 586, 759, 761, 830.
Bengalen (Nieuw) (Deensch), 29.
Bevcrwijck, 68, 112—113, 137, 157, 232—233, 392, 476—478,588—589,695,598,604,618,637, 

641, 651, 685, 688, 716, 724, 733, 750, 763—764.
Blessing (Engelach), 116, 259, 300, 310, 354,847.
Bommel, 21, 24, 114, 131, 151—152, 344,347—348, 357, 369, 518, 538, 579, 583, 586, 588, 591, 594 

—595,598, 604, 678, 761—764, 776—777, 779, 781—782, 802, 806,845.
Bon Remedio (prijs), 305.
Brack, 850.
Briel (den), 52, 123, 125—127, 137, 150, 176, 178, 180, 186, 215,217,246—247,399,407—408, 

410—412,415,418—420,425—426,444,465, 620, 627, 645, 712, 716—717.
Broeckerhaven, 578, 584, 830.
Brotchia, 132,242—243,337, 642.
Brouwershaven, 16, 27, 60, 65—66, 115, 118, 181,151—152,236,244—245,249,294,297,301— 

302, 305, 310,342—343, 354—355, 857, 365-366,370—372,382, 391,558,579, 583,586—588, 
594-595, 604, 675, 761—764,775, 778, 802.

Bruynvisch} 3—4.
Buren, 578, 583—584, 595, 598, 604, 761, 763—764,812, 830.

j

c.
Cameel, 35, 46,50, 83,111,118—119,137,151,156—157,266—268, 280—282, 287,290,294-295, 

301, 303, 305, 307, 312, 335, 370- 371, 379, 382, 385, 515, 517, 579, 644—645, 660,668, 675, 
698-699.

• • ►
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Campen, 104,139-140,326,336,367,371,718, 777, 797-798,801.
Chincheo, 109,148—150, J68,263,266, 268,274,455, 561.
Christiaenshaven (Deensch), 29,113,581.
Christoffel (Engelsch), 14,61,200,232,239, 624, 626.
Cleen Arnemuyden, 33,109,148,150,153, 313, 330, 332, 564, 569, 655, 666, 668, 672, 753.
Cleen David, 822,829—830.
Cleen Heusden, 36,69, 71—73,83, 87,105, 237, 260—261, 278,424,459, 474—475, 544—546, 564, 

569,578,646,355, 659, 711, 731, 748, 752.
Cleen Zeelandt, 780.
Cleene Hope, 34,83-85,266, 564,569, 677,766.
Coster (Engelsch), 232, 525.
Cotchin, 58,113,120,247, 424, 645.

D.
David, 299,579—580, 584, 775.
Ddfshaven, 103—105, 115, 135, 137, 141, 155, 372, 382,386,389-390,394,396-397,561,685, 

688,710—713,718, 777, 797,801,811,843,850,855,857.
Deventer, 850, 855, 857.
Diemen, 109, H2,131,148,150,153, 258, 279,313,330, 332, 338,506, 509,511, 513, 517, 519, 525, 

560,666,672,676,740—741.
Discouvre (Engelsch), 102,115.
Dolphijn, 743.
Dolphijn (Engelsch), 102,115.
Domburgh, 109,131,148—150,161,163,168, 259, 263,274,277, 279, 284, 286-287,290,313,492, 

510,517,319,658,802.
Dordrecht, 20—21, 23—24, 154, 260, 357, 455, 578, 584, 590, 760-761, 763, 776—777, 779, 781 

—782,802,806,811—812,823,826, 828—830,837, 857.
Dubbelden Arent, zie Arent.
Duyve, zie Torfcelduy ve.
Dugve (Engelsch), 94,115,128,155,382,389, 525.

E.
Eagle (Engelsch), 14, 61,81,84,86,103,153,200,239, 624,626.
Edam, 35, 38, 68,83,85,87, 118,151,236—237, 267,295, 306,309,333,370—371,451—452, 455, 

460—461,463—464,478,540, 543—544,573—574, 667, 726,733, 746—747.
Erasmus, 35,38,63,68, 72,86,102,109,148, 154,158,161,163,168,228,259—261,263, 277, 279, 

284,286-287,290,313,426,492,495-496, 517, 519,551, 631—632, 658, 737.
Espérance (Fransch), 19,344,542.
Exchange (Engelsch), 115,152,847.
Expcdition (Engelsch), 16,808,810.

F.
Fortuyntgen, 32.
Frederick Hendrick, 12-14,16-17, 63,86,102-103, 154,199,260,578-579,584, 6J9, 761,768 

775—776,778,802,811—812,830,857.

G.
Galias, 3—4, 6—9, 12—14,16,58, 63,86,102—103,154,199, 579—580,584, 611,618—615, 619. 

775,811-812,822,829—830,
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Galias (Nieuwe), 17, 259—260,659, 686,857.
Goes, 578, 584, 590,764,880.
Gorcum, 111, 113, 132, 282, 299, 306, 311,377,407,425,428—429,438,445,471,665,667—668, 

675, 790.
Gouda, 18, 732, 776.
Gouden Leeuw, 23,25,60,103,326,344, 365,373,395,455,480, 517,585,802, 820, 823, 825,830— 

831,836—837,839,841—842, 857.
Gouverneur Coen, 237.
's-Gravenhage, 579, 584, 812, 829, 831, 842.
Griffoen, 34, 64,122, 241, 245,424, 641,679, 699, 711, 717, 736, 749, 786.
Groningen, 39, 70, 109, 782.
Grooten Beer, 118.
Grootenbroeck, 27, 60,65,119,131,155—156,166,169—171, 305, 379—381,384—385, 388,479— 

480, 561, 687—688, 722,728, 734,802.
Gulden Zeepaert, 21,114—115,131,151—152, 342—343, 345,354—355,357, 365—366,370—371, 

382, 387, 389,391,558,579,583, 586, 588, 594,675, 761, 776, 802.

H.
Haen, 37—38, 69, 72—73,83,87,109,237,259, 261, 263, 277, 279, 447, 658—659.
Haerlem, 31, 205, 235, 637, 743, 783, 808.
Halve Maen (W. I. C.), 154.
Haringh, 111, 113,118,132, 266—267, 335-336, 371, 549, 642, 644—645, 648, 650, 743.
Hart, 168.
Hart (Engelsch), 7, 847.
Hase, 68,118,137, 145, 232—233,258,421, 527—528, 654,717, 745.
Hasewint, 32, 55, 205, 249,254, 257, 654, 659.
Heusden, 36, 68—69, 108, 111, 148—150, 154, 158, 161, 163, 168,263,266,268,274,284,286— 

287, 492, 495—496,517, 519,551, 561, 765, 737, 779.
Hof van Hollandt, 855.
Hollandia, 12—13,18, 63—64,67,102—103, 154, 578,584,590, 619,636, 764, 776,811—812, 817, 

823, 825—827, 829—830, 857.
Hollandia (Groot), 17, 86, 199, 260, 812.
Hollandia (Nieuw), 21.
Hope, 34,40,111, 711.
Hope (Engelsch), 7.
Huig8 van Nassouioen, 3—4.

i

J.t,

Jacintho (prijs), 779.
Jager, 30, 515.
Jonas (Engelsch), 585, 598, 810.

K.
Kemphaan, 3—4, 6-8, 13-14, 16, 58, 60, 65, 90,104,118,151,259, 294, 305,421-422,424,514, 

564,569,578,611,703-704, 717, 722, 731, 753, 775, 811, 815.
Koudekerk, 850.

L.
*8 Lants Arent, 45—46, 121, 786.
'a Lants Hollandia, 12—13,17, 20, 63,86,102—103,154,199,260,619,811 812.
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’s Lants Hope, 55,59,120,151,195,247,421—422,424, 628, 722, 781, <86.
’s Lants Mauritius, 21, 114, 156, 354, 424, 460—461, 463, 465—466, 468—471, 476—479, 518, 

722,729,731—732,735—736, 762.
Leeuwarden, 850,855,857.
Leeuwinne, 3-4, 6-8, 13-14, 16, 27, 58, 60, 65,90,104,114,118,120,135,137-139,145,155, 

259,294,301,305,371,380—381,397—398,514,520,561, 611, 618, 685, 687, 717—718,775,806, 
811,815,843,850,855,857.

Leyden, 103, 131, 154, 156,344,372,455,460,462,466,518, 544,557, 561, 578,584, 743, 775, 777, 
787,793,801—802,809,811, 845,857.

Lion (Engelsch), 391.
London (Engelsoh), 60.

M.
Macquereel, 76,86,112,222, 232,249,254,258,338,392, 630,636.
Maecht van Dordt, zie Dordrecht.
Maria (Engelsch), 7,141,155,480,518, 586.
Mauritius, 20—21,156—157,161,354, 373,375, 377—379,476—477, 492,509, 511,557, 662,675, 

690, 733,745, 757, 759,761—762, 776, 780, 781—782.
Mauritius (Groot), zie Mauritius.
Mauritius (Oud), 111, 114.
Maurits (Engelsch), 14,60-61,81,84,86,103,153,200,239,624—626,828.
Medemblick, 11, 27, 29—31, 66, 113, 118—119, 137, 145,154,175,232,294, 452—454,456—457, 

459,465—467,618,640,653,727, 780.
Midddburch, 18, 738,776,812, 841.
Midddburch (Nieuw), 850,855,857.
Mocha, 47, 52,122,620.
Moortcuyl (bijnaam van een landsschip), 3.
Munnickendam, 46, 50—51,121,133, 236, 240—241, 244—246,412, 442, 640, 714, 728.
Muys, 257, 525—526,566,568,654, 743.

N.
Nachtegael (Deensch), 29.
Nassau, 103—105,108,135,137,139,141,154—155,326, 339,366,371,394,396—397, 561,671 — 

672,677,685,711—713,718, 741,777,788, 792, 797—799,811,843.
Nassau {jonk), 510.
Negapatnam, 115,151—152,342—343,345,354—355,357,366,370—371,382,391, 675.
Nera, 82,111,132,266.
Nieuwe Peerl, 337,642,644—645,648.
Nieuwicheyt, 114,118,137,354,379,384—385,446,449, 513—514,533—534, 537—538, 687, 699, 

725, 747.
Noort-Hottant, 37—39,114,672,738.
Nijmegen, 842,850,855,857.

O.
Oostsanen, 578,584,830.
Orangie, 23,25,40,45, 60,103,121,205,225,227,229,236,239—240,245, 326, 344,365,373,395, 

405,436,455,457—458,480,517,585,633, 660,781,802,820,823.
Orangie (jonk), 280, 284, 287.
Orangieboom, 742.
OuwerJcerck, 36,69,71,109,802.
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Palsgraef (Engelsch), 102,115.
Peerl, 33, 132, 525—526, 570, 619, 749.
Pehoe, 261.
Pera, 47.
Prins Willem, 90,102—103,105,108,135,137,139—141,154—155,326, 339, 366,371,394,396— 

397, 561, 671—672, 679, 685, 701—702, 711—713,718, 731, 777.
Purmtrent, 113, 125—126, 137, 150, 246—247, 279, 285, 407—408,415, 418—420,425—426, 444, 

451—453, 460—461,463,465,645,659, 675, 716—717, 729,743, 759, 766.

O.
Queda, 36, 69, 71.

R.
3 Rammekens, 728.

Reformation (Engelach), 60. 
Re/uge (Engelsch), 115,300,310. 
Reserve (Engelsch), 7.
Revengie, 33, 619.
Reyger, 473.
Roebuck (Engelsch), 113. 
Rijsioijck, 850.

..

s.
S'alm, 578, 584, 759, 830.
Schiedam, 31, 102—104, 131,137—138,151, 372, 382,385, 389,454, 457,514, 520,533—534, 537 

—538,718, 727, 731, 735—736, 743, 747, 761, 776—777, 779, 781, 787,793, 797, 800—802, 809, 
811,855, 857.

Scrdam, 575—579, 584, 830.
8t. Nicolaes, 31,55, 120,195,247,424, 623,743.
Sloten, 36, 69, 71—73, 83, 87,109,131,148,150,237, 260—261, 313,330, 332,455,474—476,487, 

493, 506, 509, 511—513,517, 519,560, 659, 666, 668, 672, 733, 735, 737—740.
Soulang, 278.
Soutelande, 579, 584, 830.
Speedwell (Engelsch), 60,156, 480.
Star (Engelsch), 7.
Suratte, 47, 52, 122—124, 137, 150,407—408, 420,426,444, 465, 620, 717, 719.
Swalloio (Engelsch), 513.
Staarten Ar ent, zie Arent.

r
t
f;

tl

T.
Terschelling, 104— L05,131, 336,371—372, 382, 579, 703—704, 718,777—778,797,799—800,811. 
Texel, 3, 6—9, 13—14,16, 58, 62,99, 109,121—122,131, 148 -150,161,163,187, 189—190,193, 

221, 225, 227—229, 239, 241, 244—245,259,304,311,313,328—330,332—333,492,510,517, 
519, 611,613-615, 620,633—634, 663, 666, 672, 775, 811.

Teyouan, 35, 544—546, 564—569, 578, 646, 711, 748, 752.
Tholen, 103, 131, 154, 156, 169, 372, 455, 460, 462,468,482—484,486,515,518,541,561,573— 

574,583,588,595, 598, 604, 735—737, 739, 761, 763—764, 775, 777, 787, 801—802, 811,857. 
Tortelduyve, 55,196.

r'
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U.
Utrecht 3-4 6-9,13-14,16,58,80,115,131,151-152,203,206,259, 310, 342-343, 345, 354 

—355,357. 363,365—366,370-371,382, 391, 558, 579, 583,586-587, 594,606, 611,613-615, 
618,627,635,637,675, 720,754, 757, 761, 775-776,811.

4V.
Veere, 103—105, 115, 135, 137, 141, 155, 372, 382, 386, 389—390, 394, 397, 561, 685, 710—713, 

718,777,797,801, 811,850, 855, 858.
Veisen, 9,13,27,58-59,112,137,145,248-249,251-254,257—259,338,341,392,421,446-447, 

449,?522,524—528,546,618,637,675,725—726, 745-746,775,811.
Vianen, 3,6-9,13-14,16,58,63-64, S0, 84-86,102-103,154,228,230-231,259-260, 357, 

585,611,613-615,623—624,631-634,636—638, 775-776,811,813,817,819-820,824,831,
857.

Victoria, 83,232.
Vliegende Draeck, 104,139, 326, 336,367, 371, 381—382, 718, 777—778, 780.
Vliegende Sxoarte Arent, zie Arent.
Vlidant, 104—105,131,336,371-372,703—704, 731, 777—778, 797—800,811.
Vlissingen 103—105, 115, 135,137,141,154—155, 372,382, 386—387, 389—390, 393—394, 397, 

561,685,688,691,697,711—713, 718, 777,797,801,811, 850,855,858.
Vlissingen (jonk), 161,492.
Vrede, 38,63,68—69,72—74,86,102,111,150,154, 157-158,161,163, 228, 260—261, 267, 274, 

280, 282—284, 286—287, 289, 313, 324, 333, 335, 375,377,492,495—496,517,519,551,561, 
631,633,654—656, 659—660, 737.

j
!

5
.

w.
i'

Walcheren, 23,25,60,103, 136, 326, 344, 365,373,395,455, 480, 517, 585, 776,802, 820, 831, 857. 
Walcheren (jonk), 161,492,509, 511, 557.
Wapen van Amsterdam, 786.
Wapenvan Delft, 12—13,17,19,63, 86,90,102—103,154, 198—199,260, 278,384, 619, 761, 776, 

783,811—812,818,880,857.
Wapenvan Enckhuysen, 103,131,154,156,171,372,455,460,462,466,518,544,557,561,579,582,

584.775.777.787.801— 802,811.
Wapen van Hoorn, 3—4, 6—9, 13—14, 16,18, 58, 64, 85, 118,137, 156,259, 267, 298, 336, 370— 

372, 379, 382, 385, 513—515, 520, 579, 583, 586, 611,613—615,631- 632, 640, 675, 689, 699, 
731, 743-744,775—776,811.

Wapen van Jacatra, 691.
Wapen van Botterdam, 60,103,131,154,156,170-171,372,455,460,462,466, 515,518,56J.735,

737.741.746.750.761.775.777.801- 802,811,857.
Wapen van Zedant, 779.
Waterhont (Deenech), 29,581.
Weesp, 21,24,114,151—152,344,347—348,357,369,518,558,594—595,598,604,678,761-764, 

776-777, 779, 781—782,797—798,806.
Westcappel, 37—38,68—69,108—109,149—150,168,263,266,268,274,281,284—285,287— 288, 

290,300,311,314,322,333,426, 850.
Westsanen, 578,534,830.
Wieringen, 104—105, 118, 131, 336, 371—372, 382, 385, 487, 493,506,509,511,513—514,517, 

519,560,710,718,736—738,740,777, 797—798,811.

!r

l
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Witten Beer, 31, 60, 623, 635, 659, 738.
Woerden, 36, 68—69, 107—108,148—149, 154, 263, 270, 516,519, 551, 561.

z.
Zeeburch, 103—105, 115, 131, 151—155,372,382—383,386—391,452—455,457—458,465,468, 

470,479, 518,586, 686—689,727, 777, 797,801, 811.
Zeelant (jonk), 261, 280.
Zeepaert, zie Gulden Zeepaert.
Zierickzee, 20, 659, 779.
Zuyt Hollant, 32, 37—38, 66, 111,126,151, 157, 206, 215—216, 219, 221, 226, 241, 246—247, 279, 

285, 373, 375,377—379,415, 438,453, 522,524, 527, 546, 548, 627, 629, 645, 672, 675, 723—724, 
726, 745—749, 818.

DRUKFOUTEN.

De eigennaam Dureus ia op bl. 662 verspeld tot Durens; — in plaats van Boudijn moet op 
bl. 708 gelezen worden Gardijn.


